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شرح المختصر في أصول  2

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 بسم اهلل، واحلمد هلل، وصلى اهلل وسلم وبارك على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله.
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمني.

 : -رَِحَمُه اهلل تَ َعاَلى-قال المؤلف 
، وأطعم، لم يحمل كسِ ومقيد، فإن اختلف حكمهما، مثل ا  "مسألة: إذا ورد مطلق  ✍

 .لى اآلخر بوجه اتفاقًا"أحدهما ع
بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد 

 .-َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-أن حممًدا عبد اهلل ورسوله 
يف مبحث اإلطالق  تعترب من أهم املسائل -َرمِحَُه اهلل تَ َعاَل -هذه املسألة اليت شرع فيها املصنف 

والتقييد، هي متعلقةٌ حبمل املطلق على املقيد. وهذا املسألة تطبيقاهتا وتفريعاهتا عددها كثريٌ جدًّا تتجاوز 
املسودة[: }أن كثريًا من ]يف  -َرمِحَُه اهلل تَ َعاَل -امليئني، وهي من املسائل الدقيقة حىت ذكر أبو الربكات 

عض اخللط يف هذه املسألة{ وقد كان لإلمام أمحد كسائر علماء الفقهاء واألصوليني حدث عندهم ب
ملا مل يعلم  كل املطلق على املقيد، وهذا املسلمسلٌك خاصٌّ هبم يف مح -َرمِحَُهم اهلل تَ َعاَل –احلديث 

 .به بعض العلماء وغفلوا عنه استغربوه
 داود[ ذكر عند ذكر : فإن أبا سليمان محد اخلطايب يف شرحه على ]سنن أيبفعلى سبيل المثال

، مث قال: {أن أهل العلم أغلبهم على العمل هبذا التقييد إال أمحد}حديٍث فيه قيٌد مقيد، ذكر: 
}والعجب منه، فإن أمحد مل تبلغه سنٌة قط إال َعِمل هبا، ومع ذلك مل يأخذ هبذا التقييد، ومل حيمل 

 .ق عليه، بل َعِمل بإطالق احلديث{املطل
يف مسألة، ملا أورد كالم أمحد بالعمل باإلطالق، ]عارضة األحوذي[  ر بن عريب يفوكذلك قال أبو بك

 .قال: }وال أظن هذا يثبت عن أمحد؛ ألن أمحد يعمل بتقييد املطلق{
واحلقيقة أن كالمهما ليس صوابًا، فقد ذكر الشيخ مشس الدين الزركشي: }أن العجب كل العجب 

قد َعِجب من أمحد، فإن العجب كل العجب من اخلطّايب  خلطايبمن اخلطَّايب؛ أي ومن معه{ إذا كان ا
لع على السنة، وإمنا نظر نظرًا ال ينظره إال اطَّ قد أن أمحد : }يف توهيمه لإلمام أمحد، مث ذكر الزركشي

 هذا نص كالم الزركشي. .يدل على غايته يف الفقه والنظر{ ، قال الزركشي: }وهو{الفقهاء املتبصرون
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3 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

، فإنين قبل أن أذكر ما أورده املصنف أود أن أبني بعض الشروط اليت نصَّ عليها ذلكوبناًء على 
أمحد، أو بيَّنها كبار أصحابه يف مىت حُيمل املطلق على املقيد من النصوص الواردة كاألحاديث عن النيب 

 ؟ -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-
 فمن هذه الشروط:

قيد قد وردا يف حديثني خمتلفني، وأما إن وردا يف حديٍث واحٍد أنه ال بد أن يكون املطلق وامل⇦ 
َصلَّى اهلل -مبعىن أن خمرج ذلك احلديث واحد، وأنه ُرِوَي من طريق صحايبٍّ واحٍد، أو مل يكن النيب 

ظر أهل له ن رُ نظَ قد قاله إال يف موضٍع واحد، فإنه ال حُيَمل فيه املطلق على املقيد، وإمنا يُ  -َعَلْيِه َوَسلَّم
احلديث، إذ تعامل معاملة زيادة الثقة، وليست كل زيادٍة للثقة تكون مقبولًة، بل إن لعلماء احلديث 

من ثقة مقبولة، وقد تكون زيادًة من ثقة لكنها ليست مبقبولة، وهي  فيها نظرًا وبصرًا، فقد تكون زيادةٌ 
 إذن هذا القيد األول.اليت كان أمحد يسميها باملنكرة، واملتأخرون يسموهنا بالشاذة. 

د ال ميكن تأويله : ما ذكره بعض أصحاب أمحد: أنه ال بد أن يكون اخلرب املقي  القيد الثاني ⇦
وذكر  .على صورٍة معينة، وأما إن أمكن تأويله وتوجيهه، فإنه يف هذه احلالة ال حُيمل املطلق على املقيد

ا بأن يقال: إن هذا القيد قد خرج خمرج إجابة هذا الشرط القاضي أبو يعلى وغريه، وله أمثلة كثرية  جدًّ
 سؤال، ومثل ذلك من األمور اليت يوردها العلماء يف حملها.

: ما ذكره القاضي أيًضا أنه ال بد أال يكون يف النص املقيد آيًة كان أو حديثًا الشرط الثالث ⇦
الذي ورد يف النص اآلخر ليس ما مينع تقييده، إذ قد تأيت بعض النصوص وفيها ما يدل على أن القيد 

 بقيٍد له. 
" وهذا ربالتمأنه هنى عن بيع الرطب  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-أنه قد جاء عن النيب ": ومثال ذلك

التفاضل من  (35:6)، ويشمل البيع مع التفاضل، وأْ سَ حديٌث مطلق، فيشمل البيع باألجل وهو النَّ 
 ل.مطلق؛ ألنه ال ميكن فيهما التماث

هنى عن بيع الرطب بالتمر  -مَعَلْيِه الصَّاَلة َوالسَّاَل -أنه : "جاء هذا احلديث مقيًدا ويف لفٍظ آخر
، فنقول: ال حُيمل احلديث على املقيد؛ ألن احلديث املطلق جاء فيه زيادة تدل على عدم اختصاصه ًأ"نسَ 

عن بيع الرطب بالتمر بأنه علل النهي  -لَّمَصلَّى اهلل َعَلْيِه َوسَ -بذلك املقيد، فقد جاء فيه أن النيب 
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شرح المختصر في أصول  4

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

أ يعارض هذه العلة، فيكون يف احلديث املطلق ما مينع تقييده سَ والتقييد بأنه خاص بالنَّ  .ينقص إذا يَ ُبس
 باحلديث املقيد. وهذا من دقيق الفقه للنظر يف األدلة.

أحمد كالزركشي، من القيود التي أوردها أهل العلم، وهذه نص عليها جماعة من أصحاب  ⇦
: أنه ال بد أن يكون محل املطلق على املقيد ال يؤدي إل وقبله ابن القيم، وأيًضا نص عليها القاضي

 تأخري البيان عن وقت احلاجة.
 وضربوا لذلك أمثلًة:

  يف قص  ُخف احملرِم وقطعه. -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-أوهلا: احلديثان اللذان وردا عن النيب 
 ن مل جيد النعل أن يلبس اخُلف وأطلق -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-اين: الذي فيه: "أِذَن النيب والث

َ
 .مل

، ينة، فاملطلق متأخٌر عن املقيدفيقولون: إن احلديث املطلق كان يف عرفة، واحلديث املقيد كان يف املد
لعدٌد قليل، بينما املطلق قاله للذين حجوا معه،  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-واملقيد يف املدينة قاله النيب 

محل املطلق على  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-وقد قيل: إهنم قد نافوا عن مئة ألف، ولو كان أراد النيب 
 املقيد لكان فيه تأخريًا للبيان عن وقت احلاجة، وحاجته يف عرفة.

نية وهي الراجحة دلياًل الذين قالوا: إن النجاسة : ما رجح به أصحاب الرواية الثاومن أمثلتهم كذلك
َصلَّى -: إن النيب فال يلزم فيها سبع غسالت، يقول تطهر من غري عدد يف غري الكلب وما أحِلَق به،

 فهذا مطلٌق، فلم« ُحتِِّه واقُرِصِيِه َوََل َيُضرُِّك أَثَ ُره»: -َرِضَي اهلل َعْنها-قال خلولة  -اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم
يذكر فيه عدد غسالت، ولو كان يشرتط فيه عدد الغسالت كما قال الفقهاء: من محل املطلق على 

 املقيد، فال بد من سبٍع، فإن يف تأخري البيان عن وقت احلاجة منع، وهذا منه.
 .وذكروا أيًضا أمثلة مثَّل هلا ابن القيم، والزركشي على ذلك

ال بد أن يكون احلديث املقيُد مل يَرِد معه قيٌد آخر وهو أنه من الشروط كذلك التي أوردوها:  ⇦
يناقضه، وهذه تكلم عنها ابن القيم، وتكلم عنه أبو الربكات يف ]املسودة[، وتكلم عنها القاضي يف 

 ]العدة[، ومثَّلوا لذلك مبثاٍل واضح، ومثال فيه إشكال، لكن نذكر الواضح.
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5 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

ملا ذكر غسل جناسة الكلب سبًعا، إحداهن  -َوَسلَّم َصلَّى اهلل َعَلْيهِ -أن النيب  فمثال الواضح:
بالرتاب. جاء يف بعض األلفاظ تقييد هذه الغسلة أهنا األول، وجاء يف لفٍظ آخر تقييٌد بأهنا األخرية، 
فالتقييد بأهنا أول، وبأهنا أخرية تقييدان متناقضان، فحينئٍذ ال نعمل هبذا القيد، فنقول: ال يلزم أن 

ح أن ح كما قال ابن الربكات، فوجدنا أن املرج  وال أن تكون األخرية، لكن نبحث ملرج   تكون األول،
 تكون يف األخري أنسب إلزالة األذى، فتكون يف أخراهنَّ. هذا كالمهم ملا ذكروه.

ما أورده الشيخ تقي الدين يف ]شرح  :الشرط األخير مما ذكره الفقهاء، وربما يوجد غيره ⇦
د بن عبد اهلادي تلميذه، أهنم يقولون: ال بد أن يكون اللفظ املقيد واملطلق أن العمدة[، وكذا أمح

 يكون يُطلق عليهما املعىن حقيقًة، فال بد أن يكون اللفظ املطلق صاحلًا حلمل املقيد عليه.
يف مسألة التيمم مثاًل، فإن الوضوء غسٌل، والتيمم مسٌح، فال  :ومن أمثلة ذلك الصريحة عندهم

املطلق وهو مسح اليد من غري حتديٍد ملكاهنا على املقيد وهو غسل اليد إل املرفق، فإن  يصح محل
 احلقيقة ال تطلق يعين حقيقة الغسل ال تطلق على املسح.

 حملها.ة كثرية أوردها العلماء يف وهكذا أمثل
 فكيف يُفعل به؟المسألة المتعلقة إذا ورد مطلق  ومقيد  -رَِحَمُه اهلل تَ َعاَلى-ثم بيَّن المصنف 

املراد إذا وردا يف نصني كما تقدم معنا، أما إذا كان اإلطالق  )إذا ورد مطلق ومقيد(قول املصنف: 
والتقييد يف حديٍث واحد، فإن هذا يعترب من زيادة الثقة، أو من شدود الرواية، فينظر فيها يف نظر 

 احلديث أهي معتربٌة أم ليست مبعتربة.
ورد حديثان أو نصان بمعًنى أصح أحدهما مطلق، واآلخر مقيد، فما  إذا: بنيَّ املصنف أنه

 الحكم فيهما؟ هل يحمل المطلق على المقيد أم َل؟
 .ذكر: أن فيها أحوااًل 

: وهو أن محل املطلق على وقبل ذكر هذه األحوال يناسب هنا فائدة ذكرها الشيخ تقي الدين
اختلف )احلكم؛ ولذا عرب املصنف بأنه قصد منها اليت يُ يكون يف األوامر والنواهي، ويف األخبار  املقيد

 (.حكمهما
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شرح المختصر في أصول  6

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 ما هي؟ لكن الفائدة المهمة
حمرًما، أو مكروًها، أو مباًحا. ، أو طلق على املقيد سواًء كان واجًباوهو أن احلكم الذي حُيَمل فيه امل

 هذه أربعة أحكام حُيمل فيها املطلق على املقيد.
فإن يف محل املطلق على املقيد نظر{ يعين حيتاج  كم ندبًا،ا إذا كان احلقال الشيخ تقي الدين: }وأم

ل املطلق على املقيد طبًعا بالشروط اليت سبقت، واألحوال اليت ستأيت بعد قليل إن مَ إل تأمل، فال حيُ 
 .شاء اهلل

 وما وجه النظر في الندب؟ 
وال يرتتب على الفعل كذلك كاحملرَّم.  أن الندب إمنا هو حثٌّ على الفعل، وال يرتتب على الرتك إمث،

مقيدًة على سبيل التأكيد، فنعمل باملطلق واملقيد  فعل مطلًقا، ويُندب إل بعض صورهفقد يُندب إل ال
 يف املندوب مًعا. وهذه نظر دقيق وجيد يف مسألة محل املطلق على املقيد. 

ن املطلق واملقيد أتيا حبكمني ( مبعىن أفإن اختلف حكمهماقال املصنف: ) الحالة األولى: ⇦
( يعين أن الشارع يأمر بالكسوة، ويأمر باإلطعام، فاحلكم خمتلف مثل: اكِس، وأطِعمخمتلفني، قال: )

( أي أحد احلكمني بشيء، فهل يلزم تقييد حكم فلو قُ يِّد أحدهمايف أن هذه كسوٌة، وهذه إطعام، )
 الثاين مثله أم ال؟

﴿َل يُ َؤاِخذُُكُم اللَُّه بِاللَّْغِو قال يف كفارة اليمني:  -َعزَّ َوَجل-اهلل مثل ما جاء يف الكفارات: أن 
َسِط َما ِفي أَْيَماِنُكْم َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم ِبَما َعقَّْدُتُم األَْيَماَن َفَكفَّارَتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن َأوْ 

جاء يف  [89]املائدة:﴾ْو َتْحرِيُر رَقَ َبٍة َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثالثَِة أَيَّامٍ ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوتُ ُهْم أَ 
 .(اتعَ ابِ تَ تَ مُ قراءة ابن مسعود )

 ونحن قلنا: إن قراءة اآلحاد ُحجَّة، فحيث لزم التتابع في الصيام، فهل يلزم التتابع في اإلطعام؟
هي دٍة طويلة يقطع املواالة. هذه يفصل بني إطعامهم مب فنقول: ال بد أن يُطِعم العشرة متوالني، وال

 )اكِس وأطِعم(.بعينها. ألن اإلطعام خيتلف عن الصوم، مثل ما عرب املصنف مسألة هنا 
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7 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

(؛ أي ال حُيَمل املطلق على املقيد، لم ُيحَمل أحدهما على اآلخر: )-َرمِحَُه اهلل تَ َعاَل -قال الشيخ 
 ملطلق على إطالقه، وال حُيَمل أحدمها على اآلخر.فيبقى املقيد على تقييده، وا

مراده؛ أي سواًء كان السبب للحكمني متفًقا وهو كفارة اليمني، أو كان السبب  ٍه(ج)بو وقوله: 
فلو قيدت الصالة بقيٍد، أو الزكاة بقيٍد فال  اة(كَ الزَّ  آتِ ة وَ اَل م الصَّ قِ )أَ للحكم خمتلًفا، مثل لو قال: 

وهذا االتفاق الذي ذكره املصنف ذكره  . الثاين، وهذا باتفاق كما ذكر املصنفينتقل هذا القيد إل
 كثري من أهل العلم من مجيع املذاهب أنه باتفاق.

 احلالة الثانية.
 وإن لم يختلف حكمهما"."✍

، ( مبعىن احتد حكمهما)إذا لم يختلف الحكميف احلالة الثانية، وهو  -َرمِحَهُ اهلل تَ َعاَل -شرع املصنف 
 :فذكر المصنف أن لها صورتين

 .إما أن يتفق السبب ويتحد 
 .وإما أن خيتلف السبب 

 إذا احتد حكمهما، فتارًة يتفق السبب املوجب للحكم، وتارًة خيتلف. إذن الحالة الثانية: ⇦
 ".فإن اتحد سبيلهما وكانا مثبتين، نحو أعتق في الظهار رقبة" ✍

املصنف هنا املصنف ذكر جزًءا من احلكم مل يذكره كاماًل؛  قبل أن ننتقل إل األمثلة اليت أوردها
 يعين ذكر بعض صوره.

ني يف الشرع متحدين يف احلكم؛ يعين مل صَّ ؛ يعين أنه جاء نَ )فإن اتحد سببهما(يقول املصنف: 
خيتلف حكمهما، كالمها يأمر حبكٍم واحٍد، كعتق رقبة، أو صيام أياٍم، وحنو ذلك، ومع احتاد احلكم 

السبب بأن كان املوجب، السبب مبعىن املوجب هلذا احلكم، فكان املوجب هلذا احلكم والسبب  احتد
 الكفار للظ هار مثاًل، وحنو ذلك. فهل إذا احتد السبب، واحتد احلكم حيمل املطلق على املقيد أم ال؟

 انظر ماذا يقول الشيخ.
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 الحنبلي

 

مسألة: وهي أن احلكمني إذا كان أحدمها يفيدنا  )وكانا مثبتين(قوله:  )وكانا مثبتين(يقول الشيخ: 
مطلق واآلخر مقيد، إما أن يكونا مثبتني، وإما أن يكونا منفيني، فاملثبتني مثل ما سيذكره املصنف بعد 

 قليل وسنتكلم عنه. 
 .املنفيني مل يتكلم عنهما املصنفو 

 : ومثال المنفي متعدد، لكن أذكر لكم مثاًَل 
 .الحتباء يوم اجلمعة واإلمام خيطبهنى عن ا -َلْيِه َوَسلَّمَصلَّى اهلل عَ -جاء أن النيب  -
 النهي عن االحتباء ملن كان عليه ثوٌب واحد.  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-وجاء عنه  -

 .نه خمصوٌص طبًعا بزمن يوم اجلمعةمطلق يف النهي عن االحتباء، لك :فاألول
هني  نهرة. فهذا احلكمان منفيني؛ ألد خشية خروج العو : مقيٌد بنهي االحتباء بالثوب الواحوالثاني

 وهني، ليست أمر وأمر، وإمنا هني وهني. 
 فالمنفيين هل ُيحَمل فيها المطلق على المقيد؟

يقول الفقهاء: هي ليست داخلة يف محل املطلق على املقيد، وإمنا داخلة يف ختصيص العام باملفهوم. 
إن }َما وقفت عليه أبو اخلطاب، مث أبو الربكات وغريهم، وقالوا: وذكروا فيها كالًما، أول من نبه في

 .{صص العام مبفهوم اخلاصخيالصواب يف هذه املسألة: أنه حُيَمل املطلق على املقيد، أو نقول: 
: أن هذا يكاد يكون إمجاًعا، مع أنه ذكر قبله اخلالف. [املختصر]بل حكى الكناين يف شرحه على 

لفقهاء: أهنم أطلقوا الكراهة يف االحتباء يوم اجلمعة، ومل يقيدوه بأن يكون عليه مع أن املشهور عند ا
 ثوب واحد، ولكن رمبا يكون مرادهم التقييد بناًء على القاعدة اليت ذكرت لكم قبل قليل.

 ؛ أي مطلقًة، وهذا كمارقبًة( ارِ هَ )نحو أعتق في الظِّ مثَّل للمثبتني، قال:  )وكانا مثبتين(إذن قوله: 
 يف اآلية.

 هذا يعين لو أنه قال الشارع ذلك. )أعتق رقبًة مؤمنة(مث قال: 
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حُيَمل على املقيد،  )أعتق رقبًة(؛ يعين أن املطلق وهو ق على المقيد(طلَ )ُحِمَل المُ قال املصنف: 
 فنقول: إن اآليتني مًعا تدالن على وجوب أن تكون الرقبة املعتقة مؤمنًة.

 ؛ أي إمجاع أهل العلم يف هذه املسألة.)حكاه أبو البركات إجماًعا(: -تَ َعاَل  َرمِحَهُ اهلل-قال الشيخ 
حكاه غريه كذلك من أهل العلم، وذكروه،  -َرمِحَهُ اهلل تَ َعاَل -وهذا اإلمجاع الذي حكاه أبو الربكات 

 وليس هو مسبوٌق يف هذه املسألة.
المطلق َل يحمل على  قلت: ولكن ذكر القاضي وأبو الخطاب رواية عن أحمد: أن" ✍
 ."المقيد

: يعين أن هذا اإلمجاع الذي حكاه أبو الربكات، وحكاه غريه تبًعا له، قال قلت(): قال املصنف
وأبو الخطاب روايًة عن أحمد: )يعين أبا يعلى،  ذكر القاضي()يعين أن هذا مما وقف عليه،  قلت()

 .أن المطلق َل ُيحَمل على المقيد(
قلها املصنف عن القاضي وأيب اخلطاب جاءت يف قول اإلمام أمحد يف رواية أيب هذه الرواية اليت ن

، فقيل ألمحد: أليس التيمم بداًل عن الوضوء، والوضوء {التيمم ضربةٌ للوجه والكفني}: احلارث أنه قال
[ ومل يقول: 43:]النساء﴿فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم﴾إمنا قال اهلل تعال: }إل املرفقني؟ فقال: 

﴿َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا [، وقال يف 6]املائدة:﴿ِإَلى اْلَمَراِفِق﴾إل املرافق، وقال يف الوضوء: 
 ومن أين يقطع السارق؟[ 38]املائدة:أَْيِديَ ُهَما﴾

ذ منه وإن لوضوء املقيد، فيؤخفظاهر هذا أنه مل يبين التيمم املطلق على ا}قال أبو اخلطاب وغريه: 
. هذا كالم أيب اخلطاب وأيب يعلى وغريهم، مث ذكر أن هذا القول هو اختيار {اجلنس أو اتفق اختلف

 أيب إسحاق بن شاقال وغريه.
طبًعا هذا القول الذي ُنِسَب ألمحد يف أخذه من هذا النص الذي نقلت لكم نظر، فإن أمحد إمنا 

 يصح هذا احلمل؛ ولذلك فإن بعض احملققني محل مع اختالف احلكم، فهذا مسٌح وهذا غسل، فال
هذا بعيٌد }قال: فالكناين يف شرحه على ]املختصر[  أنكروا هذه الرواية عن أمحد. وممن أنكر ذلك

 .{جدًّا، فإن أمحد ال يقوله، وإمنا توسعوا يف نسبة هذ الرواية ألمحد
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

ة مما ُيخرَّج على خالف من التفريعات على هذه القاعدقبل أن ننتقل ملا ذكره املصنف هنا: 
 القاضي أبي يعلى وغيره عدد من األمثلة: 

  وهذا حديثٌ « يلَ وَ  بِ َلَّ اح إِ كَ  نِ ََل »أنه قال:  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-منها: أنه جاء عن النيب 
 مطلق.

  وهذا مقيد، فاشرتط « دٍ شِ رْ يٍّ مُ لِ وَ  بِ َلَّ اح إِ كَ  نِ ََل »: أنه قال -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-وجاء عنه
 يف الويل أن يكون مرشًدا؛ أي عداًل، فاألول مطلق، والثاين مقيد.

وأخذ الفقهاء حبمل املطلق على املقيد، وهو املشهور من املذهب، وقال بعض فقهاء املذهب: 
الويل  }ويتخرج لنا من الراوية بعدم محل املطلق على املقيد أن نقول: إن الويل ال تشرتط فيه العدالة،

 .{يف النكاح ال تشرتط فيه العدالة، وحينذاك نقول: إن هذا القيد حمموٌل على الندب، ال على الوجوب
إذن هذه املسألة ُخرَّج اخلالف بناًء على القاعدة. وهذا الذي يسمى ختريج الفروع على األصول 

لتخريج أن التخريج على من باب التوليد. وهذا التوليد ليس بتلك القوة؛ ألن القاعدة عند علماء ا
إن ابن بشري املالكي صاحب }األصول ال يُقَبل مطلًقا إال أن يكون مسبوقًا بالنص عليه؛ ولذلك قالوا: 

 .{ل أقواله؛ ألنه كان ُيكِثر التخريج على األصول، ومل ُيسبق للحكم الذي خرج بهبَ قْ ]التنبيه[ ال ي ُ 
نبنى على مسألة الزيادة على النص هل هي م إن كان المقيد آحاًدا والمطلق تواتًرا ا"ث ✍

 ."نسخ وعلى نسخ التواتر باآلحاد
يفيدنا على أن هذه املسألة مفرعة على املسألة السابقة؛ يعين  )ثم(هذه الكلمة ثم( : )قوال املصنف

 :وملخص الكالممفرعة على أن املطلق حُيَمل على املقيد. 
 أحوال: أننا نقول: إن المطلق ُيحَمل على المقيد وله

 أن يكون املطلق واملقيد كالمها متواتر.الحالة األولى : 
 :أن يكون املطلق آحاًدا، واملقيد متواترًا. والحالة الثانية 

 فهاتان الصورتان داخلتان يف اإلمجاع الذي حكاه أبو الربكات، وإن ُحِكَي خالفه.
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 :فيها خالٌف وإن مل حنكي خالفًا  أن يكون املطلق متواترًا، واملقيد آحاًدا، فهذه الصورة الثالثة
 معتربًا يف املسألة السابقة، وإن مل حنكي اخلالف املعترب يف املسألة السابقة.

يبني لنا أن الصور  )ثم(يعين عرفنا أن والمطلق تواتًرا( ثم إن كان المقيد آحاًدا قال: الشيخ: )
 ثالث: 

 .م باخلالفثنتان داخلتان يف اإلحكام احملكي أو اخلالف إن ُسل   -
 فإن فيها خالفًا زائًدا؛ ألنه ينبين على أصل آخر. مستثناةوتبقى هذه الصورة  -

؛ أي انبىن احلكم واخلالف يف تقييد النص املتواتر باآلحاد على قاعدٍة أخرى، وهي انبنى(قال: )
سخ وعلى نأم ليست نسًخا؟ وإمنا هي بيان )على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ؟( قال: )

 .(التواتر باآلحاد
 يعني هل يجوز نسخ الحديث المتواتر باآلحاد أم َل؟ 

 .أن الزيادة على النص ليست نسًخا، وإمنا هي بيان: والصحيح املعتمد يف مذهب أمحد
أن : كما سيأتينا إن شاء اهلل كذلك يف املسألتني، فالصحيح  سألة التواتر هل ينسخ باآلحادويف م

 .من مذهب أمحد، وسيأيت إن شاء اهللالصحيح حاد هذا املتواتر ال ينسخ باآل
 والمنع قول الحنفية"." ✍

يعود إل تقييد املتواتر باآلحاد، فاحلنفية مينعون  والمنع(): ، قولهوالمنع قول الحنفية(): قال الشيخ
د املتواتر أن اجلمهور غري احلنفية، ومنه مذهب أمحد يرون جواز تقيي: تقييد املتواتر باآلحاد، مفهومه

 .باآلحاد، فالقرآن يُقيَّد بالسنة سنة اآلحاد، وهكذا
 ."واأَلشهر أن المقيد بيان  للمطلق َل نسخ  له كتخصيص العام" ✍

يعين أن املسألة فيها قوالن، دائًما واأَلشهر( ): اليت سبقت، قول املصنف النتيجةهذا من باب أيًضا 
يدل على أنه قول  )األشهر( على أن املسألة فيها قوالن، والتعبري ب اءً ميفهذا يدلنا إ )األشهر( إذا ُعرب  ب
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أكثر الفقهاء املنتسبني هلذا  األكثر؛ ولذلك فإن التعبري باألشهر، أو باملشهور يدل على أنه قول
 .ذهبامل

هو قول أكثر أصحاب أمحد، كما قال املرداوي، وقول أكثر العلماء  )األشهر(وقول املصنف: 
 كذلك.
 ظهرًا له.؛ أي موضًحا ومُ )بيانًا(ومعىن كونه )واألشهر أن المقيد بيان  للمطلق( قال: 

لمطلق، وهذا د يكون ناسًخا لوهذا هو القول الذي يقابل قول األشهر، وهو أن املقي  َل نسخ  له( )
 {.أنه قاله بعض الشافعية: }ذكر املرداوي األشهرالقول الذي يقابل قول 

أي أن مثله كمثل ختصيص العام، فإن ختصيص العام ليس نسًخا (؛ عامكتخصيص القال الشيخ: )
 خالفًا أليب حنيفة وأصحابه.

 ".ار والقتلهَ وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظِّ " ✍
الرقبة في ) ل لذلك بأي مع احتاد احلكم وعدم اختالفه، ومثَّ وإن اختلف سببهما(؛ يقول الشيخ: )
مطلقة، من غري تقييٍد باإلميان، وأمر  ارِ هَ بعتق رقبٍة يف الظ   -َعزَّ َوَجل-حيث أمر اهلل الظهار والقتل( 
 يف القتل، يف كفارة القتل، وهي مقيدة، فهل حُيَمل اإلطالق على التقييد أم ال؟ بعتق رقبٍة مؤمنةٍ 

 قال املصنف:
 فأشهُر الروايتين عن أحمد"." ✍
 .ومها قوالن ألهل العلم عن أحمد()ها روايتان يدلنا على أن املسألة في فأشهر الروايتين(): قوله

؛ أي حُيَمل املطلق على املقيد وإن الحمل()؛ يعين أن أمحد قد نصَّ عليها وهو عن أحمد(): وقوله
 .اختلف سببهما

أحب إيلَّ أن يُعِتق يف الظ هار : }وقد نص أمحد على ذلك فيما روى أبو طالٍب عنه أنه قال
 .اًء من أمحد على أنه أخذ هذا التقييد من كفارة القتلميضي إ، وعدَّ ذلك القا{مسلمةً 

 .ألن هذا منصوص أمحد عن أحمد(): إذن قوله
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وقبل أن أبني  ما ذكره املصنف يف تفصيل هذا القول، وأنه على رأيني، يقابل املشهور الرواية الثانية 
وهذه الرواية قال هبا ابن  .(قيدأنه إذا اختلف السبب، فإنه َل ُيحَمل المطلق على الم): يف املذهب

هي أصح، بعد : وسأذكر لكم ملاذا قال. {هي أصح عندي}: شاقال واحللواين، وقال أبو الربكات
وقد نقلها املوفق روايًة عن . قليل؛ ألن بعض الناس قد يكون فهم كالم أيب الربكات على غري وجهه

 {.رويت عن أمحد: }أمحد منصوصة، فقال
 : يتنيرواالنرجع ألشهر 
إن اختلف )؛ أي محل املطلق على املقيد فأشهر الروايتين عن أحمد: الحمل(): يقول الشيخ

 .سببهما، واتفق حكمهما(
؛ يعين أن اللغة هي اليت دلَّت لغًة()وهذا من باب البناء على مذهبه . ؛ أي فعن أمحدفعنه(): قال

وبناًء ، ومل نستفد ذلك من دليٍل شرعي، على محل املطلق على املقيد، فاستفدنا هذا احلمل من اللغة
وهذا القول الذي نقله املصنف هو قول القاضي أيب يعلى، . ، فالبحث فيها مع علماء اللغةعليه

 .وصححه أغلب املتأخرين
؛ أي أننا محلنا املطلق على املقيد ال بداللة اللغة، وإمنا بداللة قياًسا()؛ أي وعن أمحد وعنه(): قال

: يعين أنه يف احلقيقة ال حُيَمل املطلق على املقيد بداللة اللغة، وإمنا نقول كونه قياًسا  ومعنىالقياس، 
يقوى عندي أنه ال يُبىن : }وهذا قول أيب اخلطاب، يقول أبو اخلطاب. حُيَمل عليه قياًسا التفاق العلة

 {. من جهة القياسبىَن املطلق على املقيد من جهة اللغة، ويُ 
إن : }سأذكر من وافقه بعد قليل، يقول هؤالءو ء أبو اخلطاب ومن وافقه، يقول هؤال :مثال ذلك

عتاق يتضمن تكميل أحكام العني ألن اإل: }قالوا{ الرقبة املعتقة يف الكفارات يشرتط فيها اإلسالم
املعتقة، أو الرقبة املعتقة، وتكميل أحكامها ال يكون إال بكمال دينها وهو اإلسالم قياًسا على كفارة 

 إحلاقًا.: ، ومل يقولوا{قياًسا: }، فقالوا{قتلال
{ حُيَمل املطلق على املقيد قياًسا ال لغةً }طيب، إذا عرفنا ذلك، فإن قول أيب اخلطاب هذا وهو أنه 

أشكل على كثرٍي من الباحثني قول أيب اخلطاب؛ ألهنم اختلف علماء املذهب يف صفة حكايته، 
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فأشهر قال: بأن املطلق حُيَمل على املقيد، كما هو واضح، فاملصنف هنا حكاه جزءًا من القائلني 
 .الروايتني عن أمحد احلمل لغًة أو قياًسا، فهو محٌل قياسي

ال : }وأبو الربكات وافق أبا اخلطاب يف هذه الرواية، ورجح قوله، ولكنه حكاها بطريقٍة أخرى، قال
 .له عدم محٍل مطلقفجع{ حُيَمل املطلق على املقيد، وإمنا يكون من باب القياس

أنه ال حُيَمل، والرواية : أنه حُيَمل، والقول الثاين: القول األول: }والزركشي جعلها روايًة ثالثة، فقال
؛ ولذلك فإن فهم األقوال يف املسألة وضبطها وهي {أنه حُيَمل قياًسا ال لغةً : قول أيب اخلطاب: الثالثة

 .سبب رمبا بلبلًة لبعض طلبة العلميف احلقيقة متفقة، لكن طريقة حكاية القول ت
من محققي أصحابنا وغيرهم: المطلق من األسماء يتناول الكامل من  قال طائفة  "✍
 ."النفيو يات في اإلثبات المسم

وهي متعلقة مبا يشمله اإلطالق يف حالٍة دون حالة،  -َرمِحَُه اهلل تَ َعاَل -هذه املسألة ذكرها املصنف 
الذي ذكر هذا الكالم هو الشيخ تقي الدين يف من محققي أصحابنا( قال طائفة : )يقول الشيخ

 ]املسودة[ وقرر كالمه ووافقه عليه ابن مفلح، مث تتابع املتأخرون عليه.
يعين أنه إذا جاءنا اسٌم مطلٌق سواًء كان يف أمٍر أو يف هني، ومل يكن المطلق من األسماء(؛ قال: )

يعين لو أننا أُِمرنا بأمٍر ل الكامل من المسميات في اإلثبات( يتناو مقيًدا بأيٍّ من القيود، قال: )
مطلق، واألمر يشمل: أمر اإلباحة، وأمر الندب، فحينئٍذ نقول: إن فعل هذا األمر املطلق يشمل مجيع 
صوره، ويشمل مجيع الصور امللحقة به، فحينئٍذ يتناول الكامل من املسميات يف اإلثبات، إذا كان أمرًا، 

النفي إذا كان هنًيا، فإنه ال يتناول كامل املسميات، وإمنا يتناول أقل ما يصدق عليه هذه الصورة وأما يف 
  وهذه من دقيق الفقه يترتب عليها ماذا؟مما يكون قامسًا مشرتًكا، 

 ثاب املرء على الفعل املطلق، ويثاب على قيوده، فيثاب إثابتني.أننا نقول: يف اإلثبات يُ 
نه إمنا يثاب على الرتك املطلق. وهذه مثل ما سبق معنا يف مسألة النهي هل هو وأما يف النهي: فإ

 أمٌر بأحد أضداده أم ال؟
 : -َرمِحَُه اهلل-قال 
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 ".المجمل" ✍
 .)المجمل(بعد احلديث عن املطلق، وبعد العام، احلديث عن  -َرمِحَُه اهلل تَ َعاَل -شرح املصنف 

 ن جهات:ومناسبة إيراد )المجمل( بعد المطلق م
يف بعض املسائل يف النزاع بني منها أن بعًضا من العلماء قد يتساهل يف املطلق فيجعله جمماًل كما 

 والشافعية.احلنفية 
 .به أن األلفاظ يُنظر هلا من جهاتال بد أن ننت )المجمل(وعند احلديث عن 

 فباعتبار اإلجمال وعدمه، فإن األلفاظ تنقسم إلى ثالثة أقسام: 
 فقط، ومثَّلوا  : أن تكون نصًّا. مبعىن أال حتتمل معىًن آخر، وتكون حمتملةً ملعىًن واحدٍ ولاألمر األ

للنصوص بأمساء األعداد كخمسة، وسبعة، وعشرة، ومثلها أيًضا يقال يف بعض أمساء املعينات 
 إذا كانت ال يشرتك معها غريها، مثل: الكعبة.

 :وال ترجيح ألحد املعنيني على غريه. فهذا يسمى اجململ وهو الذي حيتمل معنيني النوع الثاني ،
 جممل.

 وهو الذي حيتمل معنيني راجٌح يف أحدمها، فيكون ظاهرًا فيه. وبناءً  :األمر الثالث وهو الظاهر
على ذلك فإن اللفظ الظاهر إذا تركناه، وانتقلنا للفظ املرجوح فال بد من دليل، ويسمى هذا 

 ل أو التأويل.لراجح إل غريه من باب املأوَّ تأويل، فننتقل من االمأوَّل أو 
يعني إذا كان إذن احلديث عن اجململ ال بد من معرفة قسمة األلفاظ عموًما على سبيل اإلمجال؛ 

 اإلجمال قسًما من أقسامه، فنقول: إنها ثالثة:
بعض رمبا ذكر  : النص مل يذكره املصنف لوضوحه؛ وألن اإلشكاالت فيه قليلة جدًّا، ولكنأوًَل 

يعين مبَا يكون تبيني ذلك ؛ مث يذكر بعده ما يبني  هذا اجململ، سيذكر املصنف اجململ، املسائل اليت فيه
اجململ حبيث أنه يكون ظاهرًا ألحد املعنيني، أو نصًّا فيه، فإن بعض املبينات للمجمل تكون منفصلًة 

 ظاهرًا.تكون جاعلًة هلذا اللفظ  وأ، ا فال حيتمل التأويل كما سيأيتعنه، فتجعل ذلك اجململ نصًّ 
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هذا الذي  .، مث يذكر املبني له، مث ينتقل بعد ذلك لألمر الثالث وهو: الظاهرملإذن سيبدأ باجمل
 سيتكلم عنه املصنف، وسيأخذ حنًوا من درسني.
 .دٌد بني معنيني ال ترجيح بينهماهذا اجململ الذي ذكره املصنف قلنا: إنه مرت 

 ، فما حكمه؟إذا جاءنا لفظ  مجمل
يقول العلماء: إن اللفظ اجململ إذا مل يتبني للمجتهد، فإنه ال يعمل به، فيرتكه وال يعمل به، حىت 

وهو أن  :وهذا ينقلنا إلى مسألة مهمة ذكرتها قبل قليل إشارةً يتبني له املبني، أو اللفظ املبني له، 
احلقيقة، وقد أطال الشيخ تقي الدين يف  حتقيق العلماء أن اإلمجال إمنا هو يف ذهن اجملتهد، وليس يف

إطالق، بل ال بد وأن يكون ظاهرًا يف موضٍع على جممل س[: أنه ال يوجد يف القرآن لفٌظ ]بيان التلبي
فال بد أن يكون مبيًنا، وأن يكون  [195]الشعراء:﴿بِِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبيٍن﴾: -َعزَّ َوَجل-آخر، كما قال اهلل 

أن هذا اإلمجال إمنا هو نسيب ألشخاٍص دون أشخاص، والغالب أن اإلمجال يكون مبنيَّ املعاين، و 
 بسبب قصور اآلدمي.

 : إذن من اعتقاد أهل السنة، وهذه مسألة مهمة
ال  -َعزَّ َوَجل-أن أهل السنة يرون أن النصوص الشرعية ال إمجال فيها على العموم؛ ألن اهلل  ⇦

 ميكن أن يكلمنا مبا ال نفهم.
ا: أن النصوص الشرعية ال تعارض بينها كذلك، وإمنا اإلمجال والتعارض إمنا هو يف ذهن ثانيً  ⇦

على سبيل اإلطالق ألدى ها يف ذلك اجملتهد، أو عند بعضهم بسبب قصوره يف العلم، إذ لو كان في
 .عونه، وأوامر الشرع ليس فيها ذلكلتكليف الناس يعين مبا ال يستطي

لنص الشرعي؛ لاحلديث خصوًصا، وهذا من تعظيمهم علماء هلا   ينتبهذه من األمور املهمة اليتوه
ألن التساهل هبذه األمور جتعل الشخص يقول: أرد هذا احلديث ألنه جممل، أو هذه اآلية ألهنا جمملة، 

 حقيقة إنقاٌص ملكانة النص الشرعي، هذه مسألة مهمة.ه كما يفعل بعض الفقهاء وغريهم. وهذا في
 ".ل جملًة واحدًة َل ينفرد بعض آحادها عن بعض: ما ُجعلغةً "✍
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 الحنبلي

 

َل ينفرد بعض يعين جيء هبا مرًة واحدة )جملًة واحدًة(  ما ُجعل: تعريف المجمل لغةً ): قال
 عن بعٍض(.أي بعض أجزائها )آحادها( 

، ومر و مأخوًذا منهأصطالحي يكاد يكون مشتقًّا منه، أتى بالتعريف اللغوي لبيان أن التعريف اال
فية، ليست من احلقائق من احلقائق العر هذه ا أيًضا مسألة قضية احلقائق الشرعية، أو احلقائق العرفية، معن

العرفية؛ ألهنا من اصطالح األصوليني، أن احلقائق العرفية يف األصل أهنا ، اجململ من احلقائق الشرعية
 تؤخذ من اللغة.

 ".ى السواءواصطالًحا: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعًدا عل"✍
أريد أن أبني نكتة، وهلا تعلٌق فقهي مبذهب أمحد، خبصوص كالم  )واصطالًحا(قول املصنف هنا: 

 :املراد )اصطالًحا(أمحد، قوله: 
 .اصطالح األصوليني يف -
 .أو نقول: يف اصطالح املتأخرين من األصوليني -

 لماذا أقول هذا؟ 
أن املتقدمني يستخدمون اجململ ملعنيني: صول: ء وهو اجلصاص بكتابه يف األألن ذكر بعض العلما

املعىن األول هو املراد هنا، وهو املعىن اخلاص، واملعىن الثاين: ما يكون مرادفًا للعموم، فيسمون العام 
كالم بعض املتقدمني مثل جمماًل، وذكر أن هذا االستخدام، وهو استخدام اجململ مبعىن العام موجود يف  

 بان وغريه.أعيسى بن 
 لماذا أوردت كالم الجصاص الرازي؟

أوردته ألنه يوجد يف كالم اإلمام أمحد إطالق لفظ اإلمجال وقصده العموم، فمن ذلك: ما نقل ابن 
عبد الرب عن األثرم أنه قال: }سألت أمحد عن الصالة نصف النهار يوم اجلمعة، فقال: يعجبين أن 

"كنا نصلي يوم الجمعة حتى يخرج ك: تتوقاها{، قال: }فذكرت له حديث ثعلبة بن أيب مال
فقلت له: }هذا يدل على الرخصة يف الصالة نصف النهار، قال: ليس يف هذا بيان، إمنا  .{ُعمر"

من وجوه أنه  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-مث قال: ولكن حديث النيب  "كنا نصلي".جمماًل جاء الكالم 
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 الحنبلي

 

مس، وعند الغروب{ فهنا استخدم أمحد اإلمجال مبعىن هنى عن الصالة نصف النهار، وعند طلوع الش
 ص يف حديٍث آخر.ص  العموم؛ أي أنه عام، وخُ 

 وقد ورد عن أمحد أيًضا أخرى شبيهة بذلك.
هذا التعريف هو تعريف  )اللفظ المتردد بين محتملين فصاعًدا على السواء(قول املصنف: 

يه؛ يعين قريب منه مجاعة، منهم أيًضا مشى عل ه منه، وهذا التعريفالطويف، وقد أخذه املصنف بنصّ 
علي وهو من تالميذ املوفق ابن قدامة يف تفسريه، جاء بتعريٍف قريب من تعريف الطويف، فقد  الرس

 ذكر: أن ما تردد بني أمرين ال مزية ألحدمها على اآلخر{.
وهذا ( اإلطالق معنىما َل يفهم منه عند : وقيلوأما التعريف الثاين الذي نقله املصنف، فقال: )

التعريف الثاين للمجمل هو تعريف املوفق ابن قدامة، وتبعه عليه ابن أيب الفتح البعلي يف ]املطلع[، 
 ومجاعة ينقلون املوفق كما هو، ومنهم القطيعي وغريه.

ذكر املصنف تبًعا للطويف: أن تعريف املوفق  )ما َل يفهم منه عند المعنى إطالق(وقول املصنف: 
يه إشكال؛ ألنه يدخل فيه اللفظ املشرتك، فإن اللفظ املشرتك ال يُفَهُم منه عند اإلطالق معىن، هذا ف

وعلى ذلك، فيكون هذا التعريف غري مانٍع من دخول غري اجململ فيه؛ ولذا زاد املصنف تبًعا للطويف 
ف ضِ يُ ي وإن مل أ(؛ وإَل، قال: )م منه عند اإلطالق معًنى معين(فهَ )ما َل يُ فقال:  )معين(كلمة 
 (.معينٍ  يُفهم منه معًنى غيرأي املشرتك )( فإنه ،بطَل بالمشترك) )معين(كلمة 
 ".وهو إما في المفرد"✍

 ؛ أي اللفظ اجململ يَرُِد يف مفرٍد، ويف مركٍب، ويف احلروف.)وهو(قوله: 
ا، أو فعاًل، أو سيذكر املصنف اآلن أنه يشمل مجيع املفرد سواًء كان امسً  )في المفرد(طبًعا وقوله: 

 حرفًا.
 ".والشفق في األسماء ،والَجون ،والُقرء ،كالعين" ✍

 هذه أذكر أن وقبل مل.اجمل باب من املشرتك وهذه ،ذكر املصنف بعض األمساء اليت تكون مشرتكةً 
 مشرتًكا، يكون جمملٍ  كل وليس جمماًل، يكون مشرتكٍ  اسمٍ  كل }إن يقولون: اجلمهور بسرعة، املعاين
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 سيذكر ألنه العكس؛ ال جمملة، كلها املشرتكة فاأللفاظ مطلق، وخصوص عموم بينهما واجململ شرتكفامل
 املشرتكة. األلفاظ من ليست اجململ من أخرى اأنواعً  ذلك بعد املصنف
 قال حىت غريه، وعلى اجلاسوس، وعلى اجلارية، وعلى الباصرة، على تطلق العني )كالعين( قوله:
 كاملة. رسالة فيها بعضهم وألف معىًن، ثالثني من أكثر على تطلق عنيال لفظة }إن بعضهم:
 بينهما، مشرتًكا فيكون الطُُّهر، وعلى احليض، على معنيني: على يطلق أيًضا القرء فإن )والقرء( قال:

 يدلنا طبًعا اللغة غري من خارجي دليلٍ  عن فنبحث منه، املراد لنا يبني   خارجيٍّ  دليلٍ  من بد فال جممل، فهو
 غريه. أو الصحايب، قول من أو السياق، من إما املراد، على

 وأحيانًا األسود، على أحيانًا فتطلق خمتلفة، ملعانٍ  العلماء هبا يأيت هذه واجلون (والجون وقوله:) قال:
 األبيض. على تطلق

 وبناءً  بياض،ال على أيًضا ويطلق احُلمرة، أو األمحر، الشفق على يطلق كذلك والشفق )والشفق( قال:
 أم األبيض بالشفق هو هل الشفق، بغياب أنه جاء الذي العشاء وقت دخول هل اختُِلف ذلك على

 لنا يبنّي  خارجيٍّ  دليلٍ  من بد فال اجململ، لفظ باحلديث ورد الذي اللفظ هذا أن على بناءً  األمحر بالشفق
 خالفًا األمحر، شفق هو إمنا الشفقب املراد أن على تدل كثرية أحاديث جاءت وقد اجململ، اللفظ هذا

 .-تَ َعاَل  اهلل َرمِحَُهم- حنيفة أيب ألصحاب
 اإلمجال. يف تدخل املشرتكة األمساء فكل جدًّا، كثرية أيًضا األمساء ويف األسماء( )وفي قال:
 ".وباَن في األفعال ،وعسعسَ "✍

اللَّْيِل ِإَذا ﴿وَ : -َعزَّ َوَجل-يف قول اهلل )عسعس وباَن في األفعال(، )عسعس( 
؛ فيقسم اهلل ( سَ عَ سْ )عَ  [17]التكوير:َعْسَعَس﴾ بإدبار الليل،  -َعزَّ َوَجل-حتتمل معنيان: معىن أنه ولَّ

 بالليل يف إقباله إذا أقبل. -َعزَّ َوَجل-، فيقسم اهلل لَ بَ إذا ولَّ الليل، وحتتمل أنه مبعىن أق ْ 
؛ أي أصبح بعيًدا )بان(ظهر بعد ما كان خفيًّا، وأي  ؛)بان(يعين حتتمل أيًضا من معىن  )وباَن(

 )ما أبين من حيٍّ فهو كميتته(نفصال د، ويعين قد يكون أيًضا مبعىن اال، وهو البعنْي عنا، ومنه الب َ 
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فحينئٍذ ننظر للسياق والدالئل اليت تدل ، فما بان من الشيء أي انفصل، فيكون من باب االنفصال
 عليه.
 ".[7]آل عمران:﴿َوالرَّاِسُخوَن﴾عطُف واَلبتداء في نحو وتردُد الواِو بين ال"✍

الواو أيًضا مرتددة بني العطف واالبتداء، ومر معنا يف أول الدروس ملا ذكر املصنف معاين احلروف 
بنيَّ أن الواو هلا معاين مشرتكة بينها، فقد تستخدم يف بعضها، ومنها اآلية اليت أوردها املصنف، وهي 

﴿َوَما يَ ْعَلُم تَْأِويَلُه ِإَلَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم : -َعزَّ َوَجلَّ -يف قول اهلل ( ]اِسُخوَن﴾﴿َوالرَّ : )قوله
وقد اختلف علماء اإلقراء يف الوقوف على اجلملة قبلها،  ،[7عمران: [7:آل عمران ]آليَ ُقوُلوَن آَمنَّا﴾

ذكر الشيخ تقي الدين أن خالف علماء اإلقراء يف  وعلى وصلها على طريقتني عند علماء اإلقراء، وقد
الوقف واالتصال مأموٌل على أنه توقيفيٌّ ال اجتهادي، فيكون هذا االختالف داخاًل يف األحرف السبعة 

: فإهنا تكون مشرتكًة وبناًء على ذلكاليت نزل هبا القرآن، فيكون مما بقي عندنا من األحرف السبعة، 
 ف تكون ابتدائيًة، وعند الوصل تكون عاطفًة.يف املعنيني، فعند الوق

وقد مر معنا قبل: أن عند فقهائنا أنه ميكن محل اللفظ على معنييه املشرتكني؛ ولذلك فإنا نقول: 
إن هذه اآلية تصح باملعنيني، تصح معطوفًة، وتصح ابتدائيًة، وكال املعنيني هلا تأويل صحيح، فيكون 

 ٌح ومقبوٌل شرًعا.هذه اآلية هلا معنيان كالمها صحي
 ."وِمن بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف"✍
 -َعزَّ َوَجلَّ -هذه آية التيمم، وهو قول اهلل  ِمن()، الواو وِمن()؛ أي يعود إل في الحروف(): قوله

 سورة النساء؟ أهي اليت يف سورة املائدة، أم اليت يف: يف سورة املائدة، وقد اختُِلف أي السورتني نزلت
﴿ِمْنُه﴾ ، [6]املائدة:﴿فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنُه﴾: -َعزَّ َوَجلَّ -فقول اهلل 

هذه إن قلنا: إهنا تبعيضية كما هو مشهور مذهب اإلمام أمحد وقول املتأخرين، فيقولون: ال بد أن 
عليه شيٌء ينتقل إل الكفني والوجه، وبنوا على ذلك: أنه يشرتط أن يكون  يكون من الصعيد املتيمم

 املتيمم عليه تراٌب له غبار.
، وال يلزم أن هنا ابتدائية، فيرتتب على ذلك؛ أي تيمموا من الصعيد ابتداءً ﴿ِمْنُه﴾ وإن قلنا: إن 

بناًء عليه: فيجيزون أن يتيمم مذهب، وانتصر هلا الشيخ تقي الدين. و والرواية الثانية  يكون له غبار،
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

بالصعيد وإن مل يكن منه شيءٌ ينتقل إل الوجه والكفني، فيصححون التيمم على الرمل، وعلى احلصى، 
 وحنوه.

يني، هذا االختالف جممل، فاآلية جمملة، فال بد أن نبحث عن دليٍل خارجي يرجح أحد املعن
، واملرتدد بني معنيني عند واملأوَّل ب الظاهرمن با ما زالتجمملة واملسألة والعلماء هلم نظر يف ذلك، 

 أهل العلم.
 ."بين الولي والزوج[ 237]البقرة:﴿الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح﴾أو في المركب، كتردد "✍
 .([237:البقرة]﴿الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح﴾ كتردد)؛ أي يف اجلملة املركبة أو في المركب(): قوله

يعين أنه تردد على أمرين حيتمل أمرين، فالويل بين الولي والزوج( )يعين من الذي بيده عقدة النكاح 
حيتمل أن يكون هو الذي بيده عقدة النكاح؛ ألنه هو الذي يقبل، وهو الذي يفسخ كذلك يف 

 .ون أول عقدة النكاح بإجياب الويلالطالق، والويل ألنه هو الذي يوجب، فيك
فيه على روايتني يف مذهب أمحد، واملشهور من مذهب أمحد: أنه هو الزوج، وهناك وقد اختُِلف 

رواية ذكرها القاضي ومال هلا يف بعض كتبه: أنه األب. وأكثر الصحابة على القول األول، وهو أنه 
 الزوج. األول قلت لكم: أنه الزوج، والثاين: أنه األب.

 ".ال للفاعل والمفعولوقد يقع من جهة التصريف، كالمختار والمغت"✍
؛ أي باعتبار هيئة اللفظة، فإن هيئتها )من جهة التصريف(؛ أي وقد يقع اإلمجال )وقد يقع(قوله: 

 اإلمجال يف هذه اللفظة. عُ وقِ أو تُ  مُ وهِ وصفتها قد تُ 
حتتمل أن تكون اسم فاعل، وحتتمل أن  )المختار والمغتال(لفظة  )كالمختار والمغتال(قال: 

يقول أهل  )المختار والمغتال(؛ ولذلك ألن )للفاعل والمفعول(عول؛ ولذلك قال: تكون اسم مف
أن يؤخذ منه اسم الفاعل أو اسم املفعول، فإنه يُقَلب حرف  يدَ رِ العلم: }إن الفعل غري الثالثي إذا أُ 

قبل األخري،  املضارعة ياًء، أو تاًء إل ميم، مث إن ُكِسر ما قبل األخري، فهو اسم فاعٍل، وإن فُِتَح ما
تثبت  خري حرف علٍة، فإن حرف العلة اللكن إن كان ما قبل األ} فهو اسم مفعوٍل{ وأمثلته كثرية،

 {.وال الكسر، فحينئٍذ يكون جمماًل  ال الفتح، عليه
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

)المبيِّن يعين من أمثلته اليت يكون فيها واضح  )المختار والمغتال(ومنه ما ذكره املصنف، مثل: 
عليها احلركة، وضحت الكسرة أو الفتحة، وأما األلف فإنه ال يظهر  مبيِّن والمبيَّن()الف  والمبيَّن(

 .لكِ شْ فحينئٍذ يكون مُ 
 من أثر هذا اإلشكال: اَلختالف في اسم المسيح ابن مريم، والمسيح الدجال، لَم ُسمِّي؟

  املرضى فبعضهم يقول: إن املسيح ابن مرمي مسي بذلك من باب اسم الفاعل، فكان ميسح على
 فيشفون.

 .وقيل: ألنه اسم مفعول؛ ألنه سيمسح األرض بعدله 
 :كذلك يقال أيًضا في الدجالو 
 األرض كلها.يطوي ٍل فيكون هو املاسح لألرض؛ ألنه قيل: إنه اسم فاع 
 .وقيل: إنه اسم مفعول؛ ألنه ُمِسحت إحدى عينيه وطُِمَست 

 يعين هذا أثر اخلالف مؤثر يف بعض املعاين.
 ."مسألة"✍

هذا املسألة وما بعدها يورد فيها املصنف بعًضا من األمور اليت قيل: إن اللفظ جممٌل، وهو ليس 
 مبجمٍل فيما رجحه املصنف.

التحرمي إل األعيان، أو األصح: إضافة  ف وهي مسألة: اإلمجال يف إضافةأول مسألة أوردها املصن
 التحرمي. وسأذكر ملاذا قلنا: األحكام بدل .ألحكام إل األعيانا

، [3]المائدة:﴿ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة﴾َل إجمال في إضافة التحريم إلى األعيان، نحو "
 ."خالفًا ألكثر الحنفية وأبي الفرج المقدسي [23]النساء:﴿أُمََّهاُتُكْم﴾و

 :-َجلَّ َعزَّ وَ -بقول اهلل : )إنه إذا ورد حترمي املضاف إل األعيان، ومثَّل لذلك: يقول املصنف
فهذا التحرمي ( [23:النساء]﴿ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم أُمََّهاُتُكْم﴾، وبقوله: [3:المائدة]﴿ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة﴾

األصل فيه أن اإلضافة للعني، والعني ال حُترَّم، فإن األعيان ال توصف : الذي يضاف لألعيان يقولون
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 الحنبلي

 

مضمٍر مقدَّر، وهو مرتدد فيه، فهل هذا االحتمال اللغوي يكون حبل وال ُحرمة، وحُيتمل أنه مضاٌف إل 
  سبًبا لإلمجال أم ال؟

خالفًا  َل إجمال في إضافة التحريم إلى األعيان(): ؛ ولذلك قالَل إجمال فيه(): قال املصنف
 .سأذكر من قال بالقول الثاين بعد قليل. أليب حنيفة وغريه

ألنه األغلب، ومن حديث  التحريم(): قوله لى األعيان(َل إجمال في إضافة التحريم إ): وقوله
 ْومُكمي َ ة مَ رْ حُ ام كَ رَ م حَ كُ يْ لَ م عَ كُ ضارَ عْ أَ م وَ والكُ مْ أَ م وَ كُ سَ فُ ن ْ أَ  نَّ إِ »: -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّم-النيب 

 فهل يكون مجماًل أم َل؟ «اذَ هَ 
فيحل الطيبات،  [157]األعراف: الطَّيَِّباِت﴾﴿َوُيِحلُّ َلُهمُ وقد يكون من باب إضافة التحليل لألعيان 

فإحالل الطيبات أيًضا من باب إضافة التحليل لألعيان؛ [ 5]المائدة:﴿اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت﴾
 .{إضافة األحكام لألعيان حتلياًل أو حترميًا}األنسب أن يقال: ففلذلك 

األول، وهو قول أكثر أهل العلم، فأكثرهم على هذ إذن هذه املسألة اليت ذكر املصنف وهو القول 
 املسألة.

 ، وجزم املصنف أنه قول األكثر.)خالف أكثر الحنفية(القول الثاين الذي ذكره املصنف أنه 
، وهذا القول الذي قال به أبو الفرج املقدسي، طبًعا أبو )وقال به أبو الفرج المقدسي(وقال: 

ولكنهما يف االعتقاد: األول هو ]االمتحان[، طُِبع من كتبه كتابان،  ن الكتب،الفرج املقدسي له عدٌد م
والثاين هو ]التبصرة[، واحلنابلة يسمونه أبو الفرج املقدسي، ويسمونه أبو الفرج الشريازي؛ ألنه كان 

م أمحد للشام، مث شريازيًّا، مث انتقل إل الشام وسكن بيت املقدس، وهو أول من أدخل مذهب اإلما
ونشروا املذهب بعد ذلك، فانتشاره كان من تالميذ تالميذه وهم املقادسة اجلمَّاعليون د ذلك جاء بع

 من بيت املقدس.
أن أبا الفرج املقدسي نقل عنه املصنف هذا القول، وهذا القول أيًضا قال به القاضي أبو  المقصود:

 ول وال شك.العدة[، ولكن الصواب األ]يعلى يف أول كتابه، مث خالفه يف موضعني من 
 ".م هو عام عند ابن عقيل والحلواني"ث✍
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حيث قلنا: إنه ال إمجال، فقال: إن ابن عقيل واحللواين يقولون: إنه  )ثم هو عام(قال املصنف: 
﴿ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم : -َعزَّ َوَجل-عام، فحينئٍذ يكون شاماًل جلميع األفعال املتعلقة بالعني، فقول اهلل 

يشمل أكلها، ويشمل استخدامها، واجللوس عليها، وسائر األمور، فيشمل مجيع  [3]المائدة:اْلَمْيَتُة﴾
ستثىن من ذلك إال ما دل الدليل على خروجه، فهو عامٌّ يف الكل، إال ما دل الدليل على األمور، وال يُ 

 خروجه.
 ".إلى المقصود الالئق بها في ]التمهيد[ و]الروضة[: ينصرف إطالقه في كل عينٍ "و ✍
أنه ليس مبجمل، لكنه ليس : }أليب اخلطاب، أيًضا يقول أبو اخلطاب وفي ]التمهيد[(): قوله

؛ ولذلك يقول أبو {عامًّا يف اجلميع، وإمنا يكون مصروفًا ملا جرى العرف والعادة لتوجيه احلكم له
، {يتةبل هو ظاهٌر من جهة العرف يف حترمي االستمتاع يف األمهات، واألكل من امل: }اخلطاب

 .فقط دون ما عداه، يتجه ملا جرى به العرف، فإنه يتجه له يف توجيه احلكم له العرف (39:2:1بدر)ف
 : الفرق بين قول أبي الخطاب، وقول ابن عقيل

 أن ابن عقيل ال خُيرِج شيًئا من العموم إال بدليل. 
 وأما أبو اخلطاب، فإنه ال يدخل ابتداًء إال ما جرى العرف به . 

 .فإن النادر ال يدخل يف هذا العموم، يف عموم املضمر، ال يدخل فيه :لى ذلكوبناًء ع
 ".سألةم"✍

إن فيها إمجال وهو ليس كذلك، وهذه املسألة : هذه املسألة مثل السابقة كما تقدم معنا يف أمور قيل
مجال فيها من إن اإل: يعين قيل( [6:المائدة]﴿َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم﴾َل إجمال في نحو : )وهي قوله

 :الباء()ف جهة احلرف، حر 
فاإلمجال { مشرتٌك بني اإللصاق وبني التبعيض الباء()إن حرف : }فإن بعض العلماء يقولون -

 .هنا باعتبار احلرف املرتدد فيه
 {.إن اإلمجال بأن الشارع أمر بأمٍر ومل حيدد مقداره: }وقيل -

 .لم عنهما بعد قليل، سوف نتكإذن وجه اإلمجال يف هذا املوضع لسببني
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 الحنبلي

 

وحقيقة خالفًا لبعض الحنفية،  [6]المائدة:﴿َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم﴾َل إجمال في نحو  "✍
 ."اللفظ مسح كله عند أحمد

فإنه ال إمجال فيه؛ ألن  ([6:المائدة]﴿َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم﴾َل إجمال في نحو : )قول املصنف
دة، بل هي عندهم إمنا تدل على اإللصاق، ومن زعم من فيه كما ذكرت لكم ليست مرتد الباء()

أهنا ليست معروفًة عندهم هبذا املعىن، : متأخري الفقهاء أهنا للتبعيض، فقد حكى مجٌع من علماء اللغة
إن هذا املعىن ليس هو املستخدم والغالب، وإمنا : وإن ُسل م جتوزًا أهنا تدل على التبعيض فإهنم يقولون

اإللصاق ، فظ حُيمل على الغالب من معناه، وال حُيَمل على النادر من معناه، فيكون ظاهرًا، واللفنادر هو
 .ئٍذ فال يكون ذلك من باب اإلمجالنادرًا يف التبعيض، وحين
نص عليه  عند أحمد()؛ أي مسح كل الرأس وحقيقة اللفظ مسح كله(): ولذلك قال املصنف

أمحد عن مسح الرأس هل يعم  لَ ئِ سُ : }، فقال ابن هانئ[ئلاملسا]أمحد صراحًة يف رواية ابن هانئ يف 
 .وهذا من باب أنه ال بد من مسح الرأس كله{ نعم: به الرأس كله؟ قال
نسب املصنف هذا اخلالف لبعض خالفًا لبعض الحنفية( : )-َرمِحَُه اهلل تَ َعاَل -وقول املصنف 

ا، واملوجود يف أكثر كتب احلنفية منها ]البدائع[، احلنفية، ونسبه أبو الربكات يف ]املسودة[ للحنفية مجيعً 
 .و]فتح القدير[ البن اهلمام، وغريها من الكتب كثري جدًّا ما يقولون: إن هذه اآلية جمملة

إن هذه اآلية تدل على املسح فقط من غري مقدار، فنذهب إل داللة  ولذا فإن الحنفية يقولون:
 ا داللتني:دليٍل آخر حيدد املقدار، قالوا: فوجدن

  مسح على العمامة، فمسح على ناصيته؛ أي  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-الداللة األول: أن النيب
 مقدم رأسه، قال: ومقدم الرأس حينئٍذ يكون جمزئًا.

 وكم مقدار هذا المقدم؟
  ُت على عَ ضِ هذا هو الدليل الثاين: قالوا: إننا وجدنا أن الشرع يقدر كثريًا بالربع، والكف إذا و

بناًء على ذلك الرأس، فإهنا تعادل ربعه، فحينئٍذ أوجب أصحاب أيب حنيفة مسح ربع الرأس، 
 ، قالوا: وال يستدل به.أن احلديث جممل



 

 

 

 

2

6 

شرح المختصر في أصول  26

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

: إن احلديث ال إمجال فيه، بل هو أمٌر مبطلق املسح من غري تقييد، أما أصحاب الشافعي، فيقولون
حيث كان مطلًقا، فالواجب هو أقل البعض، وأقل ما يض، و ععند أصحاب الشافعي للتب )الباء(و

ميسح ثالث شعرات، فمن مسح ثالث شعرات من رأسه فقد مسح البعض، وصدق عليه احلديث، 
 إذا قلنا: إن الباء للتبعيض. [6:المائدة]﴿َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم﴾وصدقت عليه اآلية 

س املسائل، وأشهر اخلالف يف و ؤ من ر  تعتربإذن هذه هي املسألة، وهي مسألة مشهورة جدًّا، 
 الوضوء متعلٌق هبذه املسألة.

 قال: 
عند الجمهور، بل هو من دَللة « انيَ سْ النِّ أ وَ طَ ي الخَ تِ مَّ أُ  نْ عَ  عَ فِ رُ »مسألة: َل إجمال في "✍

 ."اإلضمار وقد تقدمت
افة التحرمي لألعيان، الفقهاء باملسألة اليت قبل هذه، وهي إض، يلحقها عادًة هذه أيًضا مسألة متعلقة

 .إن هذه ملحقة هبا: فيقولون
 :فيه مضمٌر مل يُظهر« رُِفَع َعْن أُمَِّتي الَخطَأ َوالنِّْسَيان»هذا احلديث وهو 

 .(الخطأ والنسيانإثم  رُِفَع َعْن أُمَِّتي)فيحتمل أنه  ⇦
 .(رُِفَع َعْن أُمَِّتي ضمان الخطأ والنسيان)واحُتِمل أنه  ⇦
أُمَِّتي قضاء العبادات إذا أخطأوا أو نسوا فلم يؤدوا العبادة رُِفَع َعْن )أنه  وحيتمل كذلك ⇦

 (.على وجهها
وحيتمل أيًضا غري ذلك من التقديرات اليت ميكن تقديرها؛ ولذلك فإن بعًضا من أهل العلم يقول: 

، ونرتك إن هذا جممل، وال نستدل به على أيٍّ من هذه الصور، ونرتكها ونبحث عن دليٍل خارجي}
 .{العمل هبذا احلديث

ٌ، فإن فيه رِ }أما اجلمهور فيقولون:  فًعا ألثر اخلطأ ال، بل إن احلديث ال إمجال فيه، بل هو حمكٌم بني 
 {.والنسيان
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27 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 ع؟فَ رْ لكن ما الذي ي ُ 
 .وقد تقدمت )هو من دَللة اإلضمار(قال املصنف: 

 م َل؟ذلك أن المصنف تكلم سابًقا عن أن المضمر هل له عموم  أ
رُِفَع َعْن »ورجح املصنف أن له عموًما، وبناًء على ذلك فنقول: على املذهب أن هذا احلديث 

عامٌّ فريفع اإلمث، ويرفع القضاء، ويرفع كذلك الضمان، ويرفع أيًضا الَقَود، يرفع كل شيء، إال « أُمَِّتي
 إذا دل الدليل على خالفه، فيكون ختصيًصا.

َصلَّى -وقد قال النيب  :ةالمثال في استثناء النسيان في قضاء الصالوقد جاء الدليل على سبيل 
، فنقول: «اهَ ت ُ ق ْ وَ  وَ هُ  كَ لِ ذَ  نَّ إِ ا، فَ هَ رَ كَ ا ذَ ذَ ا إِ هَ لِّ صَ يُ لِ ا، فَ هَ ي َ سِ نَ  وْ ٍة أَ اَل صَ  نْ عَ  امَ نَ  نْ مَ »: -اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم

 .إن هذا الدليل هو الذي أوجب القضاء
 ل، فإنه قد أسقط القضاء يف ظاهر عمومه.وأما هذا احلديث األو 

﴿َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يَ ْقُتَل وهكذا يقال أيًضا يف مسألة الضمان، فإن الضمان جيب فيه الدية، 
وهذا خطأ يعترب يعين يلحق فيه النسيان، ويلحق فيه أيًضا، نعم اخلطأ  [92]النساء:ُمْؤِمًنا ِإَلَّ َخطًَأ﴾

عليه الدية، وأوجب  -َعزَّ َوَجل-ًعا ما؛ يعين نسيان احلال، ومع ذلك أوجب اهلل يدخل فيه النسيان نو 
املذهب، ولكن نقول: خُيصص . هذا على مشهور األصل على العمومفنحمله يف اهلل عليه الكفارة. إذن 

 منه ما ورد به النص فيما يتعلق به دون ما عداه.
 َلَّ اح إِ كَ  نِ ََل »، «ابتَ ة الكِ حَ اتِ فَ  بِ َلَّ إِ »، «ورهُ طُ بِ  َلَّ ة إِ اَل  صَ ََل »: َل إجمال في نحو مسألة"✍

 ."«يلِ وَ بِ 
يف حبثها إطالًة كبرية، وهذه  -َرمِحَُهم اهلل تَ َعاَل -هذه املسألة احلقيقة من املسائل اليت أطال العلماء 

ََل »كما لو قال: املسألة هي املسألة املسماة بنفي احلقائق الشرعية، فإذا جاء الشرع فنفى حقيقًة معينة  
فنفى حقائق « ََل ِنَكاح ِإَلَّ ِبَوِلي»، أو قال: «َل صالَة ِإَلَّ ِبَفاِتَحة الِكَتاب»أو « َصاَلة ِإَلَّ ِبطُُهور

بعد وجود صورهتا، فما حكم  -خلينا نقول األصح–هذه األفعال بعد وجودها، أو بعد وجود صورهتا 
 هذا النفي؟ 
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شرح المختصر في أصول  28

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

أن النفي إمنا هو للحقائق الشرعية وليس نفًيا لغويًّا، النفي اللغوي هذا  طبًعا هنا النفي جيب أن نعلم
 مبحث لغوي ال حاجة للفقهاء فيه، وإمنا يتكلمون عن نفي احلقائق الشرعية.

 عندنا في مسألة نفي الحقائق الشرعية مسألتان أو أكثر أوردهما المصنف:
 س بالمجمل؟ هل نفي الحقيقة الشرعية من المجمل أم لي أول مسألة:

ٌ  َل إجمال(يقول املصنف: ) ، وهو من فبنيَّ املصنف أنه ال إمجال يف ذلك، بل هو واضٌح، وبني 
وهذا القول هو قول مجاهري فقهاء املسلمني، ومل خيالف يف ذلك إال طائفًة من املتكلمني هم . املبنيَّ 

على نفي الصحة، وال على نفي إن هذا من اجململ، فال يصح االستدالل به }الذين خالفوا فقالوا: 
ث عن دليل وال ينظر له مطلًقا، حَ بْ ي ُ  قل:جزاء، وال على نفي غري ذلك، فيالكمال، وال على نفي اإل

. وقوله يف غاية السقوط، بل إن مجاهري املسلمني، املذاهب األربعة {فريمى هذا احلديث وال يُعَمل به
 .-َرمِحَُهم اهلل تَ َعاَل -أكثر أهل العلم  كلهم على أنه ال إمجال فيه، وهذا الذي جزم به

وهذا القول الذي ُنِسب لبعض املتكلمني ُنسب أليب عبد اهلل البصري، وهو أحد املعتزلة، وأحيانًا 
ب لبعض أصحاب أيب حنيفة النعمان؛ ألن أصحاب أيب حنيفة يف فرتٍة من الفرتات نسَ آراؤه األصولية تُ 

هم كانوا على طريقة أهل االعتزال، يجتد أن طبقًة معينة من أصولي   غلب عليهم االعتزال؛ ولذلك فإنك
والذين ألفوا يف طبقات االعتزال كانوا يعدُّون أغلب النظَّار من احلنفية يف ذلك الوقت، وهذا رمبا كان 

 من مذهب أصحاب أيب حنيفة، أو مذهب أيب حنيفة -َرمِحَُهم اهلل تَ َعاَل -سبًبا يف نفرة بعض العلماء 
 ألجل هذا السبب، ولكن يف كل مذهٍب يوجد من حيسن، ومن يسيء.

( هذه املسألة متفرعة على أنه : )ويقتضي نفي الصحة عند األكثراملسألة الثانية: قول املصنف
 ، فما الذي يقتضيه؟ليس مبجمل، فحيث قلنا: إنه ليس مبجمل

)َل د للجملة األخرية فقط دون مجلة ( يعو )عند األكثر هذه املسألة فيها أقوال، طبًعا قول املصنف:
 فإنه يعود ويقتضي نفي الصحة.إجمال( 

 :المسألة فيها أقوال
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29 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

( ونسبه املصنف لألكثر؛ أي ألكثر أنه يقتضي نفي الصحة: ما ذكره املصنف )القول األول ⇦
ابنا عليه، املذاهب األربعة، وليس أكثر احلنابلة، وكذلك جزم هبذا القول املرداوي، وقال: إن أكثر أصح

لكن جزم بصحته املوفق، وتبعه الطويف  .أو قال: الصحيح الذي عليه أكثرهم، ومل يقل: أكثر أصحابنا
 وغريه. هذا القول األول.

 أن النفي هنا إمنا يقتضي نفي الكمال فقط. وهذا القول من أضعف األقوال. القول الثاني: ⇦
بقة يقتضي نفي احلقيقة الشرعية. وهذا القول : أن النفي يف تلك األحاديث الساوالقول الثالث ⇦

هو الذي عليه أكثر احلنابلة، وهذا هو أصح األقوال. فممن قال به القاضي أبو يعلى، وقال به أبو 
 .ل به ابن القيم، وقال به ابن رجباخلطاب، وقال به ابن عقيل، وقال به الشيخ تقي الدين، وقا

علته ملا ذكر هذه املسألة قال: }طائفٌة مل تفهم املراد فج -َعاَل َرمِحَُه اهلل ت َ -ولذلك يقول ابن القيم 
وهو القول الثاين ذكرت –، وطائفةٌ فهمت منه نفي الكمال املستحب بيانجمماًل يتوقف العمل به على 

أي من نفي الكمال. قال: { ، قال: }وهذا ضعيٌف جدًّا، فإن النفي املطلق بعيٌد منه-لكم قبل قليل
 (.األكثر عليه هإن)ذكره املصنف وقال: { وهو ما مت نفي اإلجزاء والصحة}وطائفٌة فه

ه، مث قال: }وطائفٌة جَ تَّ مُ  هيقول ابن القيم: }وفهم هؤالء أقرب إل اللغة والعرف والشرع{؛ يعين أن
املسألة اليت بعدها  ا، وسيرتتب عليه{فهمت نفي املسمى الشرعي، وهؤالء أسعد الناس بفهم املراد

 لثالثة اليت ذكرها املصنف.وهي ا
أن النفي لألعيان نفٌي للحقيقة الشرعية،  :-َعزَّ َوَجلَّ -إذن الصحيح، أو األقرب، والعلم عند اهلل 

وحيث قلنا: إنه الشرع جيعل له حقيقة ينقل األلفاظ حلقائق، إذن فكأن الفعل مل يوجد، ويرتتب على 
فَعل أساًسا، فهو عمل الفعل، وليس بصحيح؛ ألنه مل يُ نفي احلقيقة الشرعية أنه ليس مبجزئ؛ ألنه مل ي

 كون متعديًا ملسألة الصحة واإلجزاء.فينفي حلقيقة، 
 وينبني على ذلك(.املسألة الثالثة قال: )

 ".على دَللة اإلضمار عمومه مبني  و "✍
 .مبني  على دَللة اإلضمار()؛ أي وعموم الداللة هنا وعمومه(): ل املصنفاق
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شرح المختصر في أصول  30

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 ضمر له عموم  أم َل؟يعني هل الم
 .(أن المضمر له عموم): يرى وهو املذهب أيًضا -َرمِحَُه اهلل تَ َعاَل -وتقدم معنا أن املصنف 

، فإنه ال يوجد الفعل، فبناًء على ذلك للحقيقة الشرعية، إن النفي نفيٌ : نرجع ملسألتنا، حيث قلنا
وهذا الذي رجحه ابن رجب  .قة الشرعيةإنه نفٌي للحقي: هذا مبين على قولنا. فال عموم هنا للمضمر

وأطال على االستدالل عليه يف كتابه العظيم وإن كان مفقود أغلب هذا الكتاب،  -َرمِحَُه اهلل تَ َعاَل -
هذا الكتاب تعب فيه ابن رجب، وأجاد فيه إجادة عظيمة، لكنه أغلب [. تفسري الفاحتة]وهو كتاب 

مفقود، وال يوجد إال بعض أجزائه اليت خرجت، وقد تكلم هذا الكتاب مفقود، أو هذا اجلزء أغلبه 
مسائل احلديثية، واألصولية، ومنها هذه املسألة، وقد رجح هذا القول الذي ذكرت من  فيه على عددٍ 
 .لكم قبل قليل
 ."ذكره أبو البركات« اتِ يَّ الن ِّ ال بِ مَ عْ ا األَ مَ نَّ إِ »ومثل المسألة "✍
حديث ، «ََل َصاَلة ِإَلَّ ِبطُُهور» ملسألة السابقة يف نفي احلقائق ك؛ أي ومثل اومثل المسألة(): قوله

ري فيها اخلالف السابق هل هي جمملة أو ليست مبجملة؟ وأن مجاهري جت« ِإنََّما اأَلْعَمال بِالن ِّيَّاتِ »
أو « َمال بِالن ِّيَّاتِ ِإنََّما اأَلعْ »: -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّم-أهل العلم على أهنا ليست جمملة، وأن قوله 

صريٌح على أنه نفٌي  «ََل َعَمَل إَلَّ بِِنيَّة» فإنه مبعناه؛ ألن« ََل َعَمَل إَلَّ بِِنيَّة»لفظ احلديث اآلخر 
 .أنه ال يصح عمٌل إال بنية: حصٌر مفهومه هفإن« ِإنََّما اأَلْعَمال بِالن ِّيَّاتِ »للحقيقة، وأما لفظ 

خذ حكم املنطوق يف نفي أللداللة على أن املفهوم ي« اأَلْعَمال بِالن ِّيَّاتِ ِإنََّما »املصنف أتى بلفظ 
 .هذا مراده. احلقائق
السابق كما سبق، فال يكون فيجري فيها اخلالف «( ِإنََّما اأَلْعَمال بِالن ِّيَّاتِ »ومثل المسألة : )قال
 واملضمر هل هو الصحة أم العموم، أم احلقيقة؟. جمماًل 

يعين أبو الربكات اجملد بن تيمية، وكذا ذكره غري واحٍد قبل أيب الربكات، و البركات( ذكره أب: )قال
كأيب اخلطاب وابن عقيل، وبعده أيًضا ابن قاضي اجلبل، وابن قاضي اجلبل يف كتاب ]أصول الفقه[ 

 أخرى. يف الغالب أنه يأخذ املسودة ويعيد سبكها مرةً 
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شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

جزاء الندب إَل بدليل، ذكره غير إرف إلى عدم اِء الفعل نص، فال يصجز إمسألة: رفُع "✍
 ."واحد

الشرع أن هذ الفعل غير مجزئ، من هذه المسألة متعلقة بصيغة عدم إجزاء الفعل، إذا جاء 
 فهل تكون مجملًة أم َل؟

إن هذا : فليست من اإلمجال يف شيٍء مطلًقا، فحيث قال الشارع ،إهنا تكون نصًّا: يقول املصنف
 .، فإنه يكون نصًّا يف عدم القبولالفعل ليس مبجزئٍ 
يعين إذا ورد نصٌّ من الشارع فيه نفٌي إلجزاء ذلك الفعل إذا  رفُع أجزاِء الفعل(: )يقول املصنف

، مثل «اذَ ئ كَ زِ جْ  يُ ََل »يث كثرية اديف أح -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-ُوِجدى فيه نصٌّ معني، كقول النيب 
 وهكذا.« كدَ عْ ًدا ب َ حَ ئ أَ زِ جْ  تُ ََل وَ »يف حديث الرباء  -َلْيِه َوَسلَّمَصلَّى اهلل عَ -قول النيب 

(؛ قال املصنف: ) أي أهنا نصٌّ على أن من فعل ذلك الفعل بتلك الصفة، فإنه ليس ممتثاًل نص 
 فإهنا ال تكون جمزئًة له، ويلزمه قضاؤها إن كانت واجبًة وال ثواب عليه. وبناًء على ذلكلألمر، 

ل قَ ن ْ ، فإنه ي ُ نقل ذلكإال أن يدل دليٌل على ف إلى عدم إجزاء الندب إَل بدليل( صرَ  يُ فالقال: )
 إليه.

 .منهم الشيخ تقي الدين، وابن مفلح( ذكره غير واحدٍ قال: )
 . {-َرمِحَُهم اهلل تَ َعاَل -أن هذا مقتضى قول أصحاب أمحد }: وذكر الشيخ تقي الدين

َرِضَي اهلل -حديث الرباء مع خاله بردة بن نيار  : منيلقبل قل من تطبيقات ذلك ما ذكرت لك
يعين اجلذَعة، وبناًء عليه « كدَ عْ ًدا ب َ حَ ِزئ أَ  ُتجْ ََل »قال له:  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-فيه أن النيب  -َعْنهُ 

 ئ غريه.زِ أخذوا منه أنه جيب أن يكون الغنم ضأنًا، وال جيُ 
ا يهَ أ فِ رَ  يُ قْ ة  ََل اَل ئ صَ زِ جْ  تُ ََل »: -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-النيب أنه قد جاء حديث  من أمثلة ذلك:

أخذ منها فقهاؤنا: أن قراءة الفاحتة ركٌن يف الصالة، فال بد من قراءهتا يف اجلملة، لكن « ابتَ الكِ  مِّ أُ بِ 
م قرأها إذا قرأها يتحملها اإلمام عن املأمومني. هذا من باب التحمل، هذه مسألة أخرى، فكأن املأمو 
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

فهذا من باب القراءة احلكمية. وهكذا  «ةاءَ رَ قِ  هُ ام لَ مَ ة اإلِ اءَ رَ قِ ام  فَ مَ إِ  هُ لَ  انَ كَ   نْ مَ »إمام حبديث جابر، 
 من األمثلة وهي كثرية جدًّا.

 نْ ة مَ اَل ئ صَ زِ جْ  تُ ََل »قال:  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-ما ثبت يف الصحيح أن النيب ذكرت حديث: 
 فإن هذه من أقوى األدلة على أصحاب أيب حنيفة على وجوب الطمأنينة يف الصالة.« ُصْلَبه يمُ قِ  يُ ََل 

 املراد هبا الطمأنينة. )إقامة الصلب(
 ".مسألة: نفي قبول الفعل يقتضي عدَم الصحة. ذكره ابن عقيل"✍

َصلَّى اهللُ -يت عن النيب أن يمثل أ بول(نفي القَ )هذه املسألة قريبة من املسألة السابقة، وهي مسألة 
هل : هي مسألةو هذه املسألة مبنية على مسألة أخرى،  «بل اهلل كذا وكذاقَ  ي ُ اَل »حديث  -َعَلْيِه َوَسلَّم

 القبول والصحة متالزمان أم َل؟ فهل كل مقبوٍل صحيح، وكل صحيٍح مقبوٍل أم َل؟ 
 :فيها قوَلن

 فإذا ُوِجَد أحدمها ُوِجَد اآلخر، وإذا  وبناًء عليه. أن القبول والصحة متالزمان: القول األول
وهذا القول هو الذي جزم به املؤلف هنا كما يظهر من كالمه، وهو . انتفى أحدمها انتفى اآلخر

وقدمت : }املرداوي، قال املرداوي يف شرحهمه أيًضا ابن عقيل، وابن مفلح، وقد الذي جزم به
 {.وقدمت: }، هبذا اللفظ قال{هذا القول

 فتكون الصحة أعم من  وبناًء على ذلك. أنه ال تالزم بني الصحة وبني اإلجزاء :القول الثاني
وهذا هو القول الثاين . القبول، والقبول أخص، فكل مقبوٍل صحيح، وليس كل صحيٍح مقبول

عليهم، لكن  وهذا القول الثاين نقله ابن عقيل عن أشخاٍص ومل يسمهم وردَّ . يف هذه املسألة
يف شرحه على البخاري من استقراء النصوص [ فتح الباي]ظاهر ما رجحه ابن رجب يف هذا هو 
 .الشرعية

  وهو أن القبول  :-ىرَِحَمُه اهلل تَ َعالَ -وهناك قول ثالث في المسألة وهو اختيار ابن القيم
صَّل فيه، فإن كان نفي القبول لفوات ركٍن أو شرٍط يف العبادة، فإنه يقتضي عدم الصحة، فَ ي ُ 

 .نفي القبول ألجل مقارنة أمر حمرٍم فإنه يف هذه احلالة ال يقتضي نفي الصحةكان   وإن
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 الحنبلي

 

أحاديث فيها نفي  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّم-أنه قد ورد عن النيب : السبب في هذا الخالف كلهو 
 ثَ دَ حْ ا أَ ذَ م إِ كُ دِ حَ ة أَ اَل ل اهلل صَ بَ قْ  ي َ ََل »: -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم-قبول وعدم صحة، مثل قول النيب 

 :، ووردت أحاديث أخرى فيها نفي القبول وهي صحيحة مثل«أضَّ وَ ت َ ى ي َ تَّ حَ 
 .«قة اآلبِ اَل ل اهلل صَ بَ قْ  ي َ ََل » -
 .«عرَّافًا وْ ًنا أَ اهِ ى كَ تَ أَ  نْ ة مَ اَل صَ  -َعزَّ َوَجلَّ -ل اهلل بَ قْ  ي َ ََل وَ » -
 .«ةلَ ي ْ ين لَ عِ بَ رْ ر أَ مْ ب الخَ ارِ ة شَ اَل صَ  -َعزَّ َوَجلَّ -ل اهلل بَ قْ  ي َ ََل وَ » -

ولذلك أراد  ؛حلفم نبا هلقن اميف ،لو بقلا ابن عمر يف عدموقد صحح أمحد هذا احلديث، حديث 
لفوات  عٌ جار  لو بقلا يفنإنه إذا كان النهي أو األمر }: أن يتوسط ابن القيم بينهما بني القولني، فقال

 .{ستدل به على عدم صحة الفعلركن أو شرط فإنه يقتضي عدم الصحة، فيُ 
 :من تطبيقات هذه المسألة أمور

هذا دليٌل « ًبايِّ  طَ َلَّ ل إِ بَ قْ  ي َ ب  ََل يِّ اهلل طَ  نَّ إِ »: -مَصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ -قول النيب : األمر األول ⇦
ت إال ما كان على أنه ال يُقبل يف العبادات املالية، أو ما يكون فيه املال جزًءا ال يُقَبل من تلك العبادا

 .من كسٍب حالٍل وطيب
 وبناًء على ذلك، فإن من حجَّ من ماٍل حرام، فهل يكون عمله مقبوًَل أم َل؟

ألهل العلم، ومها روايتان يف مذهب أمحد، ذكر الروايتني ابن رجب يف ]شرح هذا فيه قوالن 
 األربعني[.

نفى القبول عن صالة  -َوَسلَّمَصلَّى اهلل َعَلْيِه -أن النيب  من تطبيقات هذه الحديث أيًضا: ⇦
واحلديث يف مسلم، وقد جاء أنه تصح صالة الفريضة منه؛ « قِ بِ آلا ةاَل ل اهلل صَ بَ قْ  ي َ ََل »فقال:  ،قبآلا

 .ا واجبة عليهألهن
 ولذلك فللمذهب طريقتان: 
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  ،فقالوا: كل صالٍة يصليها  وبناًء على ذلكطريقٌة قالوا: إن نفي القبول يدل على نفي الصحة
 اآلبق ال تُقَبل إذا كانت نافلة، فيكون هذا احلديث خمصوًصا بالفريضة.

 .ومنهم من قال: إهنا النافلة تكون صحيحًة وإن كان آبًقا 
 .[يهتنملا] يفل كما نص عليه املذهب األو و 

 هناك أيًضا أمثلة كثرية تتعلق هبذه القاعدة ألن أمثلتها كثرية.
عند  [38]المائدة:﴿َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما﴾مسألة: َل إجمال في نحو "✍
 ."األكثر

لسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا ﴿َوا: -َعزَّ َوَجلَّ -هذا أيًضا تتعلق باإلمجال يف حد املقدَّر، وقول اهلل 
حمل القطع، فإن اليد تصدق على الكف وحدها، وعلى  -َعزَّ َوَجل- اهلل مل يبني   [38:املائدة]أَْيِديَ ُهَما﴾

الكف مع الذراع، وعلى الكف مع الذراع مع العضد، فلما ترددت هذه املعاين الثالث ظن بعض أهل 
، فلم يستدلوا هبا، وحبثوا عن دليٍل خارجي. وهذا القول {إهنا جممل}: العلم أهنا من باب اجململ، فقالوا

باب اجململ، وإمنا هو من باب اإلطالق، العلم على خالفه، وأهنا ليست من ذكر املصنف أن أكثر أهل 
 :نظَر إل مقيد، واملقيد ينظر إما للغة، فننظر إل أقل ما يصدق عليهوأنه يُ 
 .ل الرسغوهو القطع إ مهضعب لدتسا امك  -
 املسألة اليت سبق اإلشارة إليها قبل قليل.بآخر: إذا اتفق احلكم فيه. يعين ومنهم من استدل بأمٍر  -
عند األكثر، خالفًا للحلواني [ 275]البقرة:﴿َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع﴾مسألة: َل إجمال في "✍

 ".وبعض الشافعية
﴿َوَأَحلَّ اللَُّه : -َعزَّ َوَجل-علماء كثريًا، وهي قول اهلل هذه املسألة من املسائل الدقيقة اليت أوردها ال

 .[275]البقرة:اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا﴾
َعزَّ -: هل اإلجمال في قول اهلل وقبل أن أبدأ في كالم المصنف النسخ اختلفت للمختصر

 ؟[275]البقرة:للَّهُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا﴾﴿َوَأَحلَّ افقط، أم في  [275]البقرة:﴿َوَأَحلَّ اللَّهُ اْلبَ ْيَع﴾: -َوَجل
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 الحنبلي

 

وذكر الطويف: أن كثريًا من األصوليني يقولون: إن اإلمجال وارٌد على البيع وعلى الربا مًعا، وصحح 
﴿َوَأَحلَّ اللَُّه : -َعزَّ َوَجل-هو أن اإلمجال إمنا خاصٌّ باجلزء األول من اآلية، وهي قول اهلل 

ليست داخلًة يف ذلك، وقال: هذا هو األصح،  [275]البقرة:﴿َوَحرََّم الرِّبَا﴾ ماوأ، [275]البقرة:اْلبَ ْيَع﴾
 وإن كان كثري من األصوليني يقولون خبالفه كما ذكر.

 :ولذلك فإن النسخ قد اختلفت
 .[275]البقرة:﴿َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع﴾فبعضها اقتصر املصنف فيها على  -
 .[275]البقرة:اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا﴾ ﴿َوَأَحلَّ اللَّهُ وبعضها  -
 ممن اقتصر على اجلزء األول ابن قدامة يف ]الروضة[ كما بنيَّ ذلك الطويف.و 

هذه ( [275]البقرة:﴿َوَأَحلَّ اللَّهُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا﴾ )َل إجمال في: -َرمِحَهُ اهلل تَ َعاَل -يقول الشيخ 
 .فيها فإنه يف هذه احلال تكون لفظًة عامة اآلية عندما نقول: ال إمجال

 [275]البقرة:﴿َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع﴾ -َعزَّ َوَجل-وأما الذين يقولون: إهنا جمملة، فيقولون: عن قول اهلل 
تشمل كل املبايعات، وقد تكون تلك املبايعات حمرمًة، إذ من صور البيع الربا ظاهرًا؛ ألن املشركني 

﴿َوَأَحلَّ اللَُّه فلما ظنوا أن الربا مثل البيع، فكيف نقول: إن [ 275]البقرة:ا اْلبَ ْيُع ِمْثُل الرِّبَا﴾﴿ِإنَّمَ قالوا: 
 عامَّة؟ بل هي جمملة. [275]البقرة:اْلبَ ْيَع﴾

على أهنا  :وهو الذي جزم به أكثر أصحاب أمحد -َرمِحَُه اهلل تَ َعاَل -وأما األكثر كما ذكر املصنف 
 يصح االستدالل هبا. ليست جمملة، بل

يها، فهل يصح : أنه إذا جاءنا بيع  من البيوعات المختلف فثمرة الخالف في هذه المسألة
  أم َل؟ [275]البقرة:﴿َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع﴾: -َعزَّ َوَجل- هللا لو قبللفقيه أن يستدل 

 اآلدميات هل هو بيع لنب -هذا الذي يذكرونه يف كتب الفقه وغريها–فلو أنه قيل مثاًل: إن بيع 
 جائٌز أم ال؟
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 الحنبلي

 

فهل  [275]البقرة:﴿َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع﴾: -َعزَّ َوَجل-نقول: مل يرد النص به، لكن ورد يف كتاب اهلل 
يصح االستدالل هبذه اآلية أم نقول: إنه ال يستدل هبذه اآلية، وإمنا نبحث عن دليل آخر مثل 

 ؟استصحاب اإلباحة
 اب اإلباحة. هذه هي مثرة اخلالف.فنقول: يستدل باستصح

: أنه يصح االستدالل هبا؛ ألن اآلية عامة، وليست مبجملة، فيصح والصواب كما ذكر المصنف
 االستدالل هبا. وهذه من الثمرات املهمة.

﴿َوَحرََّم : -َعزَّ َوَجل-أيًضا ميكن إذا قلنا: بأن اجلزء الثاين جممل أو على اخلالف فيه وهي قول اهلل 
 .[275]البقرة:بَا﴾الرِّ 

با النسأ على تحريم ر  [275]البقرة:﴿َوَحرََّم الرِّبَا﴾هل يصح اَلستدَلل بهذه اآلية الثاني وهي 
 نإف ،ربا الحطيطة، وهو قول الشافعيةبل إن عند بعض أهل العلم: و  ،نو يدوربا الفضل، وربا ال

 لجِّ عَ ]م: عند أهل العل ىمست يتلاة لأسملا وهو  الشافعية يزيدون ربًا رابًعا، وهو ربا الحطيطة،
 فهل يكون ذلك دلياًل عليها أم َل؟ [عضَ أوَ 

 كن هل يصح االستدالل هبا أم ال؟غريها، لباحلكم قد يثبت 
 . {إنه ال يصح}فإنه يقول:  )خالفًا للحلواني من أصحاب أحمد(قال املصنف: 

، مث بعد {إنه جممل}وهذا القول قال به أيًضا القاضي أبو يعلى يف أول كتابه، كتاب ]العدة[ قال: 
 لك يعين كأنه خالف ذلك بعد ذلك.ذ

وهذا القول الذي قال به بعض الشافعية يعين ُنِسَب إل الشافعي  )وقال به بعض الشافعية(قال: 
 نفسه، وُنِسَب إل بعض أصحابه.

، ى تارة ولمعنيين أخرى وَل ظهوَر، مجمل  في ظاهر كالم أصحابنامسألة: اللفظ لمعنً "✍
 ".في المعنيين مدي: ظاهر  وقال اآل، وقاله الغزالي وجماعة

فيما إذا ورد يف الشرع لفٌظ، وهذا اللفظ يستعمل استعمالني، مرًة يستعمل  :هذه المسألة صورتها
 ملعىًن واحٍد، ومرٌة يستعمل ملعنيني.
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 حُ كِ نْ  ي َ ََل »قال:  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-: قالوا: إن النيب مثال ذلك حتى يتضح به المقال
 فلفظة النكاح يف الشرع وردت باستعمالني: « حكِ نْ  ي ُ ، وََل مُ رِ المحْ 

 تارًة تستعمل ملعنيني وهو العقد والوطء وهو اجلماع.ف ⇦
 وتارًة تستعمل على معىًن واحد فقط وهو الوطء. ⇦

 إذن يستعمل استعمالني. هذه هي املسألة اليت معنا.
تعمالني، مل يظهر أي وال ظهور ألحد االساللفظ لمعنى تارة ولمعنيين تارة، وَل ظهوَر(؛ يقول: )

 لنا دليٌل يدل على أنه أراد استعماهلا ملعىًن واحد، أو أراد استعماهلا ملعنيني.
 أي أنه يكون جممل، فال يُعَمل هبذا احلديث.مجمل (؛ قال: )
قاله ابن مفلح، وكذا  قاله تبع فيه ابن مفلح، فقد هذا الكالم الذيأصحابنا(  ولقفي ظاهر قال: )
 ظاهر قول أصحاب أمحد. هنأ املرداوي أيًضا تبعه
 .{إنه جممل}ومنهم ابن احلاجب صاحب ]املختصر[، فقد قال: وقاله الغزالي وجماعة ( قال: )

رجع يف املعنيني ألن فيه استعمااًل للمعنيني يعين أنه يُ ظاهر  في المعنيين( : وقال اآلمديقال: )
 حينئٍذ يعمل به.فاألكثر، 

.. قالوا: إن استثناًء، عندما قال: إهنا جممل صنف يف احلقيقة قيل: أن هلاوهذه املسألة اليت ذكرها امل
يستثىن من ذلك مسألة وهو إذا كان املعىن يف هلا استثناء، يعين مل ذكر املصنف أهنا جممل، قالوا: 

عىن االستعمال األول هو أحد املعنيني يف االستعمال الثاين، مثل املثال الذي ذكرت لكم قبل قليل، فامل
ستعمال األول الوحيد هو الوطء، ويف االستعمالني الوطء والنكاح، فهو أحد االستعمالني، فإذا الا يف

كان املعىن يف االستعمال األول هو أحد املعنيني يف االستعمال الثاين، فإنه يف هذه احلالة نقول: هو 
 ليه فيكون جمماًل.ليس مبجمٍل يف هذا االستعمال، بل جيب محله على هذا االستعمال، وما زاد ع

وهذا االستثناء نبه عليه ابن السبكي، وقد ذكر احمللي يف شرحه على ]مجع اجلوامع[: أن هذا هو 
أصحاب أمحد وغريهم. وهبذه  ظاهر كالم مجيع الذين قالوا: بأنه جممل، فيكون هو ظاهر كالم يعين

 ينحل اإلشكال. احلال
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 الحنبلي

 

 «ةاَل صَ  تِ يْ الب َ اف بِ وَ الطَّ » ك  كم شرعيمسألة: ما له َمحمل لغًة ويمكن حمله على ح"✍
ا َل إجمال فيه عند األكثر خالفً  ،حتمل كالصالة حكما ويحتمل أنه صالة لغة للدعاء فيهي

 ".للغزالي
ويمكن حمله )؛ يعين أن له داللٌة يف اللغة، ما له محمل لغًة(): هذه املسألة قال املصنف فيها

 ،)  يعين ميكن أن حُيَمل على داللٍة شرعية. ي()يمكن حمله على حكٍم شرعقوله: على حكم شرعيٍّ
إذا  هيعين أن؛ «ةاَل صَ  تِ يْ الب َ اف بِ وَ الطَّ » :-َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-؛ أي كقول النيب )كقوله(قال: 

معني، وهذا اللفظ له استعماالن تارةً يستعمله الشرع باحململ  يٍّ عر شيف استعمال الشرع بنصٍّ  لفظٌ  انورد
ع باحململ الشرعي، فاستعمال الشرع حيمله على املعنيني مًعا، تارًة كذا، اللغوي، وتارًة يستعمله الشر 

 ؟وتارًة كذا، فهل يكون جمماًل أم ال حيث مل يتبني لنا طبًعا ظهور ألحد احململني
كلمة « ةاَل صَ  تِ يْ الب َ اف بِ وَ الطَّ »يعين أن كلمة «( ةاَل صَ  تِ يْ الب َ اف بِ وَ الطَّ » ك: )يقول الشيخ

الدعاء، وحممٌل شرعي هو الصالة املفتتحة بالتكبري، واملختتمة  حممٌل لغوي وهو: حتتمل معنيني ة(اَل صَ )
 .بالتسليم
 وبناًء عليه فيلزم فيها الطهارة، والسرتة؛ أي سرت العورة. وهكذا.كًما( يحتمل كالصالة حُ : )قال

 للدعاء فيه(.قال: ) ملا فيه من الدعاء.ويحتمل أنه صالة  لغًة( قال: )
ل على املعىن الشرعي؛ ألن مَ حيُْ ماًل، فإذا مل يكن جمماًل فإنه ون جمأي ال يكَل إجمال فيه( قال: )

 املعىن الشرعي هو األغلب يف استخدام الشارع.
 أي عند أكثر العلماء، وهو اجملزوم به عند مجيع أصحاب أمحد.عند األكثر(؛ قال: )
قيقة يعين ضعيٌف جدًّا، ى أنه جممٌل. وهذا قول الغزايل يف احلرَ فإن الغزايل ي َ خالفًا للغزالي( قال: )

ه على ما يفيد لُ يقول الغزايل يف ]املستصفى[: }إذا أمكن محل لفظ الشارع على ما يفيد معنيني، ومحَْ 
 معىًن واحد، فهو جممٌل{ وهذا فيه نظر.

هو للشرعي عند صاحب ، مسألة: ما له حقيقة  لغًة وشرًعا، كالصالة غير مجمل"✍
 ".مامنا مجمل، وقاله الحلوانيونص إ، ]الروضة[ وغيرهماو]التمهيد[ 
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

وشرعي،  إذا دار اَلسم بين معنيين لغويٍّ  هذه المسألة المسألة األخيرة معنا اليوم وهي مسألة:
وهذه المسألة تنبني على مسألة أخرى، وهي مسألة: هل يجوز أن يراد بالمعنى المشترك جميع 

 معانيه أم َل؟ 
  :الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها

أن املسألة اليت قبلها نعلم أن اللفظ مرًدا به أحد املعنيني، ولكن مل يتبني لنا أي املعنيني املراد،  -
 .{حُيَمل على املعىن الشرعي دون اللغوي}فاجلمهور يقولون: 

ما يف هذه املسألة فهو أن اللفظ هل يراد به املعنيان مًعا أم ال، اللغوي والشرعي مًعا أم ال؟ أ -
 لة.وهذه هي املسأ

 يعين أن له حقيقة لغوية، وحقيقٌة شرعية.ما له حقيقة  لغًة وشرًعا( يقول املصنف: )
 ومثلها أيًضا سائر املنقوالت الشرعية كالزكاة، والصوم، واحلج.كالصالة( قال: )
، فإذا ورد يف نصٍّ شرعي وكان له حممالن، فإنه وبناءً عليهيعين أنه ليس جمماًل، ( غير مجملٍ قال: )

 .عليهما مًعا هلمحن وأذه احلالة حنمله على الشرع إن ورد الدليل به، يف ه
ألن صاحب التمهيد أصاًل يرى أن  ؛[(التمهيد]هو للشرعي عند صاحب : )مث قال املصنف

لى املعنيني مًعا، فيكون احلقائق واحدة، فال ميكن أن جتتمع حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فال جيتمع ع
هو للشرعي عند صاحب ): وهذا معىن قوله. دون احلقيقة اللغويةلحقيقة الشرعية فقط لدائًما 

حقيقة يف اللغة، وحقيقة يف الشرع كقوله  هل اموما ورد : }وقد صرح به أبو اخلطاب فقال ]التمهيد[(
القاضي هو جممٌل، ويقوى  هب ينعي انخيش لاقف [56]النور:﴿َوَأِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة﴾: تعال

 رعية؛ ألن اآلية غري جمملة.عندي أن تقّدم احلقيقة الش
أي وغريمها من األصحاب، وغيرهما(؛ )يعين به أبو حممد املوفق، [( الروضة]صاحب قاله و قال: )

 عمر، والبن املنجى يف ]املمتع[، والطويف. يبأ نبالاملرداوي للموفق ابن قدامة، و  نسب هذ القول
 جيزم بأنه جممل.وأما القاضي أبو يعلى فإنه تارًة جيزم أنه ليس مبجمل، وتارًة 
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

ذلك من قول  ذَ خِ أي أنه جممل، أُ مجمل(؛ أي نص اإلمام أمحد )ونص إمامنا(؛ مث قال املصنف: )
[ 56]النور:﴿َوَأِقيُموا الصَّالَة﴾[ فقال: }قوله: -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-أمحد يف كتابه ]طاعة الرسول 

ا بالقراءة، والظهر أربع، والعصر أربع، وقوله: الرسول دالٌّ على إقامتها أن الفجر ركعتان جيهر فيهم
 ، مث أصحابه من بعده.-َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-ذلك إال رسول اهلل  رسف هل [56]النور:﴿آُتوا الزََّكاَة﴾

َصلَّى -قال القاضي أبو يعلى: }وظاهر هذا أنه يكون جممل أي ال يعمل به إال بعد تفسري النيب 
 به{. -اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم

 إذن المسألة أصبح فيها قوَلن:
 أنه ليس مبجمل.القول األول : 
 أنه جممل.والقول الثاني : 
وسط بني هذين القولني الشيخ تقي الدين، وهو قوله األقرب واألجود، فقال الشيخ تقي الدين: ت

ون جمماًل، }أنه يفصَّل{، فنقول: إن كان اللفظ الشرعي قد ورد قبل بيان احلقيقة الشرعية، فإنه يك
 فحينئٍذ ال يُعَمل به حىت يَرِد النص املبني..

وأما إن ورد اللفظ اجململ الذي حيتمل الداللة اللغوية والشرعية بعد التبيني فإنه يكون غري جممٍل، 
 وحُيَمل على الشرعي. وهذا الكالم يف احلقيقة يعين رفع اخلالف يف هذه املسألة متاًما.

أهنينا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وقد أطلت عليكم اليوم بعض  - َوَجلَعزَّ -نكون بذلك احلمد هلل 
الشيء، فاعذروين، لكن سيكون هذا هو الدرس األخري قبل االختبارات إن شاء اهلل؛ ألن األسبوع 

بعض اإلخوان و واجلامعة املفتوحة عندها اختبار األسبوع القادم،  ،لو قن اختبارات مالقادم اإلخوة عنده
أول أسبوع بعد الدراسة؛  -َعزَّ َوَجل-توحة. فنقف عند هذا احلد، نكمل إن شاء اهلل يف اجلامعة املف

 .-َعزَّ َوَجل-االثنني بإذن اهلل يوم  يعين أول أسبوع تبدأ به الدراسة يوم األحد نبدأ مباشرةً 
 وأن يتوالنا للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصاحل، -َعزَّ َوَجل-أسأل اهلل 

 . وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمني واملسلمات، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد.هادهب

 األسئلة
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شرح المختصر في أصول 

بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

س/ يسأل األخ عن بعض المسائل، يقول: المسألة األولى: ما حكم اشتراط المرأة عند العقد 
 أن يكون الطالق بيدها؟

 لة مبنيُة على مسألتني:هذه مسألة مشهورة جدًّا عند أهل العلم، وهي مسأ ج/
 املسألة األول: أنه هل جيوز للرجل أن يوكل املرأة أو أن يفوضها يف الطالق أم ال؟ ⇦

 ويفرقون بني التوكيل والتفويض: 
 .أن التوكيل يكون بطلقٍة واحدة -
 والتفويض يكون بثالث؛ يعين تفوض بالواحدة، وما زاد عن واحدة. -
توكَّل يف الطالق، مع أنه ال يصح منها ابتداؤه، إذ الطالق نه يصح للمرأة أن إالفقهاء يقولون: ف

 .صاًل بيد الرجل، وليس بيد املرأةأ
يصح توكيلها بالطالق، فهل يصح اشرتاط هذا الشرط عند العقد أم  هفلما قلنا: إن وبناًء على ذلك

 ال؟ 
مل تشرتط املرأة، فلم نقول: إن هذا االشرتاط يكون موافقة الزوج عليه كما لو كان عند ابتدائه، فلو 

يف طالق نفسِك، أو فوضتِك  كِ تلكو : ولِك أن تطلِق نفسِك، أو تشرتط هذا النكاح، لكن قال الزوج
ا صح بعد العقد فإنه إذا قبله الزوج، فإنه يكون يف طالق نفسِك، أو أمرك بيدِك، فإنه يصح. فلمَّ 

 صحيًحا.
، وبناءً على كوهنا عقوًدا جائزًا، ةز ئاجوكيل عقود القاعدة عند أهل العلم: أن عقود الت لكن انتبه هنا:

فإنه جيوز الرجوع فيه، فلو قال بعدما قال هذه الكلمة: رجعت يف ذلك. تكون يعين رجعة، يعين سقط 
 حقها يف تطليق نفسها.

 هنا مسألة ثانية وهي قضية أن الشروط املشرتطة يف عقد النكاح يقسموهنا ثالثة أنواع:  ⇦
  العقد فتبطلهشروٌط ختالف مقتضى. 
 الشروط اليت ختالف مقتضى العقد يقولون:و 
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

 .املتعة -
 .والشغار -
 .والتعليق تعليق النكاح -
 والتحليل. -

 هذه ختالف حقيقة العقد فتبطله.
 تفسد  ،ةمز البقالوا: فتصح لكنها ليست  .عقدالنوع الثاين: الشروط اليت ختالف مقتضى ال

 وحدها وال تكون الزمًة.
 ليت ال ختالف احلقيقة وال املقتضى، وألحد الزوجني مصلحة، فهذه قالوا: النوع الثالث: الشروط ا

 .تكون الزمةو تصح 
 وقد اختلفوا يف بعض الشروط هل هي داخلة أم ال؟

ه من و : لو أن امرأًة اشرتطت على زوجها أن يطلق ضرهتا. فاملذهب صحيح، جعللى سبيل املثالع
عن العقد فيصح. وبناًء عليه  مقتضى العقد، فهو خارجٌ النوع الثالث، قالوا: ألن هذا الشرط ال خيالف 

 لق ضرهتا، فإنه هلا احلق أن تفسخ عقد النكاح.طَ مل يُ  فإن
َصلَّى -والنيب "والرواية الثانية من مذهب أمحد، وهو ظاهر احلديث: أن الشرط باطل للنهي عنه، 

 ."ئهاما يف إنا أفكتلهنى أن تطلب املرأة طالق ضرهتا  -اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم
 ع منه حينذاك.نَ مْ العقد، فيُ  ةقيقح كل شرٍط منهيٍّ عنه، فإنه خيالف  وعندنا قاعدة:

يعين مثل لو أن رجاًل تزوج امرأًة واشرتطت عليه أال طالق بيننا، نقول: الشرط باطل، والعقد 
 صحيح، إن شاء وقت ما شاء أن يطلقها. وهكذا.

اللعان من الطرفين، فهل تحد حد الزنا، بالزنا بعد تمام  ةُ نَ س/ يقول أخونا: إن اعترفت المالعِ 
ة نَ ة أو المالعِ نَ د القذف، ولم يتعرضوا للمالعَ د حَ حَ نفسه يُ  بذكأ إذا نَ فقد نصوا على أن المالعِ 

 يصح اسم فاعل واسم مفعول بعد تمام اللعان؟
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 الحنبلي

 

احلدود: أن مما  ناهصرحوا بذلك جزًما أهنا حُتَد. قد ذكروا يف حد الزنا، يف باب الزنا يف  ،ال ج/
 ،ن تقر على نفسها، مث قالوا: وال يثبت بالنكول، فلو أقرت على نفسها فهو من اإلقرار، اليثبت به أ

 صرحوا به صراحة يعين تصرحًيا بيًنا.
س/ أخونا يقول: في بعض البلدان العربية القريبة يعتمد أهلها على الحواَلت الخارجية، 

ب الجماعي ألن السعر أاتس فيحتاجون إلى الصرف، وغالب الصرف الدوَلر وغيره عن طريق الو 
في هذه المناطق كثير التقلب من ساعة ألخرى، بل من دقيقة ألخرى، ثم يرسل السعر على 
أحدهم، فيذهب إلى الذي عنده الدوَلر للتقابض على السعر الذي اتفقا عليه، وربما يكون سعر 

 ر من كذا إلى كذا، فما الحكم؟الدوَلر قد تغيَّ 
 وهذه تنبين على مسألتني:ملسائل املشكلة حقيقة فقًها، هذه املسألة يعين من ا ج/
ن خيرج من هذا اإلشكال، جممع الفقه ملا أراد أ :يتقابض احلكملااملسألة األول: هي قضية  ⇦

حكميًّا لو كان الوسيط بنًكا، والبنك قال:  ايعترب تقابضً  كنبلا رابتعابالسند من البنك  ضبق قال: إن
فقه: أن السند الصادر من البنك مبثابة القبض حولت لك إل بلدك بسعر كذا، فصدر قرار جممع ال

 احلكمي.
طريق البنك مثل سؤال أخينا، فإنه يحول عن طريق  َل ،طيب، إن كان التحويل على الغير

 ب يكون كالسند؟ أاللفظي في العقد عن طريق الواتس أفراد، فهل هذا التقابض 
 إن قلت: نعم، فعليه اعرتاض.

 بني البنك؟ ألكونه بنًكا جعلت له هذا احلكم؟وإن قلت: ال، فما الفرق بينه و 
فاملسألة مشكلة؛ ولذلك فإنه لو قيل: بأن هذا جائٌز مطلًقا بناًء على قوٍل ُحِكي حكاه بعض 
املشايخ على مذهب أمحد: أن هذه من العروض، والعروض ال يلزم فيها التقابض، فحينئٍذ جيوز، واحنل 

هذه املسألة، واألقرب إن شاء اهلل يعين على ما رجحه بعض  اإلشكال. وهذه من الفوائد املبنية على
يكون جائزًا على العلة اليت ذكرت لكم، وقد  هأن :مشاخينا مثل الشيخ علي اهلندي مدرس يف احلرم
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بن اللحام الالفقه 

 الحنبلي

 

فيها  هاقحلتهل  قضية األوراق النقدية اآلن، نعت ملكت باب الربا تتذكرون يف درس الزادطرحتها يف 
 الثمنية أم ال؟

 نفع للطالب إعادة كتاب الفقه الذي قرأه أم ينتقل لكتاٍب آخر؟س/ هل األحسن أو األ
 نقول: شوف دائًما اجعل لك كتابني:  ج/
 كتاب تعيد النظر فيه دائًما هذا لكي تستظهر املسائل وموضعها، وهذا يكون معك دائًما.  -
أسلوب إذا قرأت املعلومة بأكثر من  كنألوأخرى،  فينةٍ ب ال بد أن تقرأها بني تُ لنوع الثاين: كُ ا -

تثبت املعلومة يف ذهنك أكثر، وقد تنتبه لقيود أغفلها األول، وقد يكون فيه فوائد مل يذكرها كذلك 
 األول.

ب قد حتتاج أن تقرأها مرتني أو ثالثًا بعد طول مدة، ليس جملرد االستذكار فقط، تُ كما أن بعض الكُ 
 .لبق فهم أشياء مل يكن قد فهمهابل ألن فهمك سيتغري، فاملرء كلما قرأ كتابًا وقد طال به األمد ي

 ضو ر لا يف ةلأسملاهذه }من كبار املشايخ كان يقول: ذكر أحد املشايخ وذكرت هذه القصة قبل، و 
وقد كان طالًبا يف املعهد العلمي يف السبعينات  {حني كنت طالًبا يف املعهد العلميمن  مشكلة عليّ 

حوايل من مخسني سنة أو أقل بقليل؛  اهلجرية ومل تنحل له إال يف أوائل العشرينات اهلجرية؛ يعين تقريًبا
 ولذلك أحيانًا قد تدور املسألة فال جيد اإلشكال فيها إال بعد مدة.

َصلَّى اهلل -أو يقال تأدبًا مع الرسول  ،الفرق بين المكروه وخالف األولى س/ أخونا يقول: ما
 فرق؟ وليس هناك -َعَلْيِه َوَسلَّم

َصلَّى اهلل َعَلْيِه -تركه مطلًقا، وال تفعله أبًدا؛ ولذلك النيب  ال، هناك فرق، املكروه مشروٌع لك ج/
 ال يفعل املكروه. -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-ال يفعل مكروًها؛ ألن النيب  -َوَسلَّم

ستحب لك الرتك أحيانًا ال دائًما، فخالف أما خالف األول: فإنه جيوز لك الفعل وتركه، ولكن يُ 
لتها بتفصيل أكثر هناك عندما تكلمنا عن األحكام كثري من املكروه، وقد فصَّ األول يكون أخف ب

 التكليفية واملكروه.
 ظ في القواعد الفقهية بحيث يجعله طالب العلم أصاًل له؟حفَ س/ ما أفضل ما يُ 
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هي من أكثر  ينعيما أظن أن القواعد الفقهية فيها منت؛ ألن القواعد الفقهية غري حمصورة،  ج/
قولون: ميكن اليت ال تكون حمصورة مثل الفروق، ليست حمصورة، فهي ال متناهية، بل يالعلوم الفقهية 

قد سبق، بعضها قد تكون قواعد طردية بال مناسبة، وقد تكون بعضها مناسبة؛ توليد قواعد مل يكن 
دلة نُِقل عن ابن حزم: أنه جيوز توليد األدلة، ومن األ امعنا أنه انعقد اإلمجاع إال خالفً ولذلك مر 

، فتستقرئ املسائل مث خترج املناطات وهي القواعد الكلية، وهو دليل االستقراء، يسمى دليل االستقراء
وهل االستقراء دليل  :-وسيأتينا إن شاء اهلل- أضعف األدلة؛ ولذلك قال ابن عقيل، وهو من اطً انم

 أم ال؟ وهل يعين يسمى دلياًل أم ال؟ فيها نظر من جهتني.
جتد فيها كتابًا، لكن أنفع ما جتد يف القواعد أن تقرأ كتب الفقه  نأ واعد صعبعلى العموم الق

إذا قرأهتا قراءة متمحص تفهم القواعد، وتعرف القواعد، ويف  معليم، كتب الفقه املعنية بالتعلياملعنية بالت
 ظين أن من أحسن الكتب اليت عنيت بالقواعد يف مذهب أمحد عدد من الكتب منها:

فقهية، وقواعد أصولية، وفوائد حديثية،  دعاو ق ئَ لِ على اخلرقي. هذا الكتاب كتاٌب مُ شرح الزركشي  -
عليه –سن فهمه يء هبذه األمور الثالثة، وهذا الكتاب يدل على علم هذا الرجل، وحُ لِ يء، يعين مِ لِ مَ 

 .-رمحة اهلل
 ا يفأغلبه ثَّ به كثري من القواعد اليت قد يكون الثاين: كتاب ]الكايف[ للموفق ابن قدامة، فإن في -

 .هب ءٌ يلِ مَ  [يفاكلا] نكل ،[ينغملا]
 بن املنجى هذا ُمِلئ بالقواعد.الكذلك ]املمتع[   -

بالقواعد لكن كالمه مبثوث، وكالمه يعين ومؤلفاته كثرية، ومهما اسُتخرج من قواعده فلم  يِنَ ممن عُ 
يستخرج كل ما ذكره الشيخ تقي الدين، وقد أثىن الطويف على قواعد الشيخ تقي الدين ابن تيمية، 

 أو حنو مما قال: ذكر يف شرح الروضة لقواعد أمحد وأصوله.وقال: إنه من أفهم الناس، 
خير أو قبل األخير: رجل اشترى جوالين باألجل من شركة، ونص في العقد ألاسؤال لاس/ 

على أن المبلغ اإلجمالي ثمانية وأربعين ألف، واشترط من ضمن الشروط أن المشتري إذا سدد 
ر، وهي القيمة المعروفة للجوالين مع في األقساط المحددة لوقتها أصبح المبلغ خمسة عش

 زيادٍة ألجل، فهل هذا العقد حيلة على الربا؟ وهل هذا العقد باطل؟
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نعم، هذا عقٌد باطل، هذا عقد ربا ما جيوز. وهذا يتحيل هبا بعض الناس، وخاصةً بعض البنوك،  ج/
جتوز، اشرتطوا  (ل وأضععج  )على القول جبوازها، والذين قالوا: بأن  (عضَ أَ جل وَ عَ )يقولون: إهنا من باب 

يف العقد، فالعقد  ةطرو شم (عج ل وأضع)شرطًا مهمًّا: أال يكون مشرتطًا يف العقد، فحيث قلت: إن 
هنم يتفقون بدل ما ؛ ألهنم يرون أةطيطحلاة الربا؛ ولذلك مساه الشافعية ربا ليربا، ح ريصيباطل ألنه 

مت سلمتين الشهر الثاين ثالثني، وإن قدَّ يقول: خبمسة عشر، والشهر القادم يكون بثالثني، يقول إن 
 فخمسة عشر، ولذلك عدوه نوًعا مستقالًّ من الربا.

مجاع إلا يَ كِ حُ فإهنم يقولون: جيوز، لكن بشرط، وهذا الشرط  ع(ضَ وأَ  لج  عَ )وأما الذين جييزونه؛ أي 
 .جيل والوضع متفًقا عليه يف العقدعليه، أظن حكاه ابن منذر: أال يكون شرط التع

 فالعقد باطل، وهذه املعاملة ربوية، بل هو من ربا اجلاهلية الصريح. على ذلك وبناءً 
 س/ أخونا يقول: ما الفرق بين المطلق المحمول على المقيد، وبين المخصص للعموم؟

ت األوصاف، دَ ي  مثل ما سبق معنا أن العموم يكون يف األفراد، والتقييد يكون لألوصاف، فإذا ق ُ  ج/
 د فيسمى ختصيًصا.د األفراي  ق ُ  اذفيكون تقييًدا، وإ

 يف املصطلح، فيسمون التقييد ختصيًصا، ويسمون العموم إطالقًا والعكس. نو ز وَّ جتيالفقهاء كثريًا ما 
 

   


